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Descrierea proiectului

Contractul de elaborare a serviciilor pentru „Servicii realizare a planurilor de management şi a  

studiilor” în cadrul proiectului  „Elaborarea Planurilor De Management Integrat Pentru Siturile  

De Importanţă Comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile  

De La Şard Şi ROSCI0394 – Someşul Mic”.

Beneficiarul proiectului este Asociaţia „Apáthy István Egyesület”

Proiectul  „Elaborarea  Planurilor  De  Management  Integrat  Pentru  Siturile  De  Importanţă  

Comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile De La Şard Şi  

ROSCI0394 – Someşul Mic” are ca obiectiv general este protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului 

natural prin creşterea gradului de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară 

prin elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI0074 – 

Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Şard şi ROSCI0394 – Someşul Mic şi 

conştientizarea populaţiei asupra acestora.

Obiectivele contractului

Prin realizarea contractului de servicii nr. 146/18.11.2013 pentru „Servicii realizare a planurilor de 

management şi a studiilor”

Pentru realizarea obiectivelor contractului sunt prevăzute următoarele categorii de activităţi:

A. Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale 

protejate  şi  alte  activităţi  conexe  (activităţi  preliminare  măsurilor  concrete  de  investiţii  sau 
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conservare). Activitatea se compune din:

A.1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor

A.1.1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor

A.1.2. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de plante

A.1.3. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere

A.1.4. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile

A.1.5. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti

A.1.6. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate

A.2. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie şi soluri)

A.3.  Elaborarea  hărţilor  digitale  cu  localizarea  zonelor  speciilor  şi  a  bazei  de  date 

interoperabilă GIS

A.4. Elaborarea planurilor de management

A.4.1. Elaborarea planurilor de management

A.4.2.  Elaborarea  metodologiilor  şi  planurilor  pentru  monitorizarea  stadiului  de  conservare  a 

habitatelor şi a speciilor de interes comunitar

Locul şi perioada de desfăşurare a contractului

Localizarea proiectului:

 aria protejată Făgetul Clujului – Valea Morii, cod sit Natura 2000: ROSCI0074, regiunea 

de  dezvoltare Nord-Vest,  fiind  vizate  următoarele  localităţi:  municipiul  Cluj-Napoca,  comuna 

Floreşti  (Floreşti,  Luna  de  Sus),  comuna  Ciurila  (Ciurila,  Sălicea,  Sălişte),  comuna  Feleacu 

(Feleacu, Vâlcele), comuna Săvădisla (Săvădisla, Vlaha);

 aria protejată Poienile de la Şard, cod sit Natura 2000: ROSCI0356, regiunea de dezvoltare 
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Nord-Vest,  fiind  vizate  următoarele  localităţi:  comuna  Baciu  (Baciu,  Coruşu,  Mera,  Popeşti, 

Rădaia);

 aria  protejată Someşul  Mic,  cod sit  Natura  2000:  ROSCI0394,  regiunea de  dezvoltare 

Nord-Vest,  fiind vizate următoarele localităţi:  municipiul Dej,  comuna Minţiu Gherlii  (Buneşti, 

Minţiu Gherlii, Nima, Petreşti, Salatiu), comuna Mica (Mănăstirea), municipiul Gherla.

Durata contractului este 17 luni, începând la data de 18.11.2013, până la data de 18.04.2015.

Habitatele de interes comunitar care fac obiectul contractului

Lista  habitatelor  de  interes  comunitar  din  interiorul  ariei  naturale  protejate ROSCI0074, 

ROSCI0356, ROSCI0394,  după cum sunt acestea prevazute în Anexa Nr. 2 din OUG 57/2007, 

aprobat prin Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, cuprind 3 habitate de interes comunitar:  Păduri de 

stejar cu carpen de tip  Galio-Carpinetum (9170), Mlaştini alcaline (7230), Mlaştini calcaroase cu 

Cladium mariscus (7210*) şi alte habitate importante din punct de vedere a speciilor protejate.

Speciile de interes comunitar care fac obiectul contractului

Lista speciilor de interes comunitar din interiorul ariei naturale protejate ROSCI0074, ROSCI0356, 

ROSCI0394  după cum sunt acestea prevazute în OUG 57/2007, aprobat prin Legea nr. 49 din 7 

aprilie 2011, cuprind 4 specii de plante, respectiv:  Eleocharis carniolica  (1898), Liparis loeselii  

(1903), Ligularia sibirica (1758), Adenophora lilifolia (4068),  8 specii de nevertebrate, respectiv: 

Euphydryas aurinia  (1065),  Isophya stysi  (4050),  Maculinea teleius  (1059),  Colias  myrmidone  

(4030),  Lycaena dispar  (1060),  Euphydryas maturna  (1052),  Eriogaster catax  (1074),  Leptidea  

morsei (4036), 3 specii de peşti, respctiv: Rhodeus sericeus amarus (1134), Gobio kessleri (2511),  

Cobitis taenia (1149), 2 specii de amfibieni şi reptile, respectiv: Bombina variegata (1193), Emys 

orbicularis (1220), şi 1 specie de mamifer, respectiv: Lutra lutra (1355).
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Descrierea stadiului de implementare a contractului

Activităţi Etapele ale activităţii Data 
începerii 
activităţii 
planificate

Data 
finalizării 
activităţii 
planificate

Subactivitatea A.1.1. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a habitatelor

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
habitate.
Inventarierea şi cartarea habitatelor.
Evaluarea stării de conservare a 
habitatelor.

01.12.2013 30.01.2015

Subactivitatea A.1.2. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
plante

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de plante.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
plante.
Evaluarea stării de conservare speciilor 
de plante 

01.12.2013 30.01.2015

Subactivitatea A.1.3. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
mamifere

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de mamifere.
Distribuţia speciei bazată pe datele 
preliminare de teren pentru speciile de 
mamifere.
Cartarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor de mamifere.

01.12.2013 30.04.2014

Subactivitatea A.1.4. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
amfibieni şi reptile

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de reptile şi amfibieni.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
reptile şi amfibieni.
Evaluarea stării de conservare a 
speciilor de reptile şi amfibieni.

01.12.2013 30.04.2015

Subactivitatea A.1.5. Metodologia şi planificarea detaliată a 01.12.2013 30.01.2015
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Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
peşti

activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de peşti.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
peşti.
Evaluarea stării de conservare a 
speciilor de peşti.

Subactivitatea A.1.6. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
nevertebrate

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de nevertebrate.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
nevertebrate (şase specii).
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
nevertebrate (două specii).
Evaluarea stării de conservare a 
speciilor de nevertebrate.

01.12.2013 30.10.2014

Activitatea A.2. Cartarea 
mediului fizic (geologie, 
geomorfologie, 
hidrologie, climatologie şi 
soluri)

Hărţi existente privind mediul fizic, 
conspectul bibliografiei de specialitate.
Cartarea mediului fizic (geologie, 
geomorfologie, hidrologie, climatologie 
şi soluri) bazat pe rezultatele datelor de 
teren.

01.12.2013 30.06.2014

Activitatea A.3. 
Elaborarea hărţilor 
digitale cu localizarea 
zonelor speciilor şi a 
bazei de date 
interoperabilă GIS

Hărţi digitale GIS privind distribuţia 
habitatelor şi a speciilor de interes 
comunitar.
Hărţi digitale şi o baza de date 
interoperabilă GIS conţinând măsurile 
planului de management.

01.12.2013 20.03.2015

Subactivitatea A.4.1. 
Elaborarea planurilor de 
management

Plan de management – prima versiune a 
planului.
Plan de management – versiune finală.

01.12.2013 20.03.2015

Subactivitatea A.4.2. 
Elaborarea metodologiilor 
şi planurilor pentru 
monitorizarea stadiului de 
conservare ahabitatelor şi 
a speciilor de interes 
comunitar

Metodologia de monitorizarea stadiului 
de conservare a habitatelor şi a speciilor 
de interes comunitar din situri.
Plan de monitorizarea stadiului de 
conservare a habitatelor şi a speciilor de 
interes comunitar.

01.12.2013 20.03.2015
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Activităţi realizate, perioada 01.07.2013 – 30.09.2014

Activităţi Denumirea rapoartelor Procentul realizat 

(%) din activităţi

Subactivitatea A.1.2. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 
speciilor de plante

RA.4.1. Inventarierea şi cartarea speciilor 
de plante

35%

Subactivitatea A.1.5. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 
speciilor de peşti

RA.4.2. Inventarierea şi cartarea speciilor 
de peşti

35%

Subactivitatea A.1.6. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 
speciilor de nevertebrate

RA.4.3. Inventarierea şi cartarea speciilor 
de nevertebrate (două specii)

5%

Subactivitatea A.4.1. Elaborarea 
planurilor de management

RA.4.4. Plan de management – prima 
versiune a planului 

40%
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RA.4.1. Inventarierea şi cartarea speciilor de plante
Se referă la subactivitatea:

A.1.2. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de plante

Elaborat  de  dr.  Fenesi  Annamária,  dr.  Ruprecht  Eszter,  dr.  Bartha  Csaba,  Mátis  Attila  experţi 

botanică, la Cluj-Napoca, 22.09.2014.
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Eleocharis carniolica

Cod Natura 2000: 1898

Denumire ştiinţifică actuală: Eleocharis carniolica Koch.

Denumiri populare: Ro – pipiriguţ; Hu – sűrű csetkáka, De- Krain Sumpfbinse, Eng - Spike-rush

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Descrierea morfologică

Este o specie perenă din familia Cyperaceae.  Este  compact cespitoasă, fără stoloni. Are tulpini 

numeroase, filiforme, înalte de 10-35 cm, cu diametru de 0,5-1 mm, brăzdate longitudinal, patru-

muchiate. Rizomul este scurt. Frunzele tulpinale sunt reduse numai la teacă. Spicele sunt lungi de 

2-10 mm, alungit  ovoidale,  acuminate,  brun deschise,  cu marginile mai  deschise şi  cu nervura 

mediană  verde,  cea  inferioară  lat  ovată,  mai  mică  decât  celelalte,  înconjoară  incomplet  baza 

spicului.  Are  două  pistile,  baza  pistilei  este  1/4-1/3  ori  mai  larg  decât  fructul,  conic  îngroşat, 

puternic delimitat de fruct, rămâne observabil şi după maturizarea fructului. Setele perigoniale sunt 

mai puţine de 6, şi mai scurte decât fructul. Stigmate 2, rar 3. Planta are fruct obovoidal, lung de 1-

1,5 mm, bruniu,  lucios, neted. Înfloreşte în iulie-august (Săvulescu, 1952; Baza de date IUCN, 

2014; Haraszthy, L. (ed.), 2014).

Habitate şi asociaţii vegetale

Apare sporadic din etajul gorunetelor până în cel al molidului. Preferă habitatele umede, frecvent 

perturbate şi în vegetaţii pioniere în mlaştini, în câmpuri umede, pe malurile apelor curgătoare, în 

habitate ocazional inundate, pe drumurile forestiere umede, locuri umbroase, pe marginea apelor cu 

adâncimea de 5-10 cm.  Specia a fost semnalată din următoarele tipuri de habitate Natura 2000: 

3130-  Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau  

Isoëto-Nanojuncetea (Doniţă şi col., 2005; Haraszthy, L. (ed.) 2014).
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Asociaţiile  vegetale  în  care  poate  apărea  specia:  Limoselleto  –Ranunculetum  lateriflori, 

Gypsophileto muralis – Radioletum, linoides  Mititelu,  Eleocharidetum acicularis, Nanocyperion,  

Polygono-Eleocharis ovatae (Doniţă şi col., 2005; Sanda şi col., 2008).

Răspândire generală

Eleocharis carniolica este endemică în Europa Centrală şi de Est. Este prezentă în: Italia, Polonia, 

Republica Slovacă, România, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Austria, Macedonia, Ucraina, 

Turcia (Baza de date EUNIS, 2014).

Răspândire în ţară

Siturile Natura 2000 unde este semnalată specia: Râul Tur (ROSCI0214), Poienile cu narcise de la 

Dumbrava Vadului  (ROSCI0205),  Munţii  Maramureşului  (ROSCI0124),  Făgetul  Clujului-Valea 

Morii  (ROSCI0074),  Munţii  Făgăraş  (ROSCI0122),  Porţile  de  fier  (ROSCI0206),  Crişul  Alb 

(ROSCI0048),  Piatra  Craiului  (ROSCI0194),  Câmpia  Ierului  (ROSCI0021),  Câmpia  Careiului 

(ROSCI0020), Lunca Buzăului (ROSCI0229) (Baza de Date EUNIS, 2014).

Statutul de protecţie în România

Este inclusă în  următoarele  legislaţii:  Convenţia de la Berna,  Anexa I,  Directiva de Habitate a 

Consiliului Europei  92/43 EEC, Anexa II  şi  Anexa IV, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, Anexa III.

În România specia nu este ameninţată iar statutul de protecţie a speciei nu este cunoscută (Baza de 

Date EUNIS, 2014; Witkovski şi col, 2003).

Inventarierea speciei Eleocharis carniolica în Făgetul Clujului - Valea Morii 
(ROSCI0074)

Metodologia de inventariere

Din literatură am obţinut informaţii referitoare la  prezenţa speciei în teritoriul sitului de interes 
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comunitar  Făgetul  Clujului-Valea Morii,  cât  şi  legat  de habitatele  şi  fitocenozele în care apare 

specia (Ruprecht, 1998). Au fost efectuate 47 de deplasări în teren. În urma deplasărilor în teren am 

parcurs sistematic aria protejată şi am căutat habitatele şi asociaţiile tipice speciei în Valea Morii şi  

în Colonia Făgetului, precum şi exemplarele speciei în perioada mai-septembrie 2014. 

Rezultatele observărilor pe teren

În urma deplasărilor pe teren nu am regăsit specia.

Starea de conservare pe zona studiată

În Situl Făgetul Clujului-Valea Morii nu au fost găsite exemplare ale speciei, din această cauză 

starea de conservare a speciei este necunoscută.
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Liparis loeselii

Cod Natura 2000: 1903

Denumire ştiinţifică actuală: Liparis loeselii (L.) Rich.

Denumiri populare: Ro – moşişoare; Hu – hagymaburok, De - Sumpf-Glanzkraut; En - Fen 

orchid.

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Descrierea morfologică

Este  o  plantă  perenă,  din  familia  Orchideaceae.  Este  o  plantă  de  culoare  verde-gălbuie,  cu 

pseudobulb (tubercul), care este un depozit de apă şi cu rădăcini filiforme, papiloase. Tulpină este 5 

- 25 cm înaltă, erectă, 3 muchiată, în partea superioară aripată. Are două frunze aproape opuse, 

aşezate spre baza tulpinii, oblongi, lungi de 2 - 8 cm, unul mai lung cu 1-2 cm decât celălat, late de 

0,7 - 2,5 cm, moi, lucioase, multinervate. Inflorescenţa este laxă, cu 3 - 10 flori, cu bractei mici, 

triunghiulare, scvamiforme, la bază crenate, de lungimea pedicelului sau mai scurte. Florile sunt 

mici,  erecte,  deschis  verzi-gălbui.  Tepale externe sunt liniare sau liniar lanceolate,  cele laterale 

interne de obicei sunt puţin mai scurte şi mai înguste. Labelul este întreg sau slab trilobat, lung de 4 

- 5 mm, de aceeaşi lungime cu celelalte tepale, de obicei îndreptat în sus, ovat oblong sau oblong, 

obtuz, puţin concav, pe margini mărunt crenat, la bază canalic ulat. Ovar fuziform, 3-muc ani. hiat, 

cu pedicel 3-muchiat sau brăzdat. 

Trăieşte maxim 8 ani. Se reproduce vegetative cu ajutorul 1-2 tuberculi mici, care se dezvoltă din  

tuberocolul  adult.  Se  reproduce  şi  prin  autogamie,  picăturile  de  ploaie  ajută  autopolenizarea. 

Frunzele apar primăvara. Înfloreşte în mai-iunie. Seminţele sunt mici (<1 mm) şi mulţi, mature din 

sfârşitul lunii august (Săvulescu, 1952; Rolfsmeier, 2007; Pillon şi col., 2007).

Habitate şi asociaţii vegetale
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Este  o  plantă  higrofilă.  Preferă  suprafeţele  de  turbă  deschise,  umede,  cu  o  densitate  redusă  a 

plantelor, cu puţini competitori. Câteodată creşte şi în vegetaţie densă, dar cu un număr redus al 

indivizilor. Apare în dunele din coaste în America de Nord şi în Europa de Nord, dar este prezentă 

şi în mlaştini neutrale şi alcaline în regiuni de câmpie şi în regiuni montane în alte părţi al Europei. 

Tolerează inundaţia periodică şi mlăştinile puţin acide. În România se găseşte în mlaştini alcaline, 

bogate în calciu, cu apă rece, soluri săraci în nutriţie, cu pH între 6,8 şi 7,3 (Săvulescu, 1952; 

Dihoru  şi  Negrean,  2009).  Liparis  loeselii a  fost  semnalată  din  următoarele  tipuri  de  habitate 

Natura 2000: 7230 - Mlaştini alcaline (Doniţă şi col., 2005).

Asociaţiile  vegetale  în  care  por  apărea  specia:  Caricetum davallianae,  Orchido  –  Schoenetum 

nigricantis (Doniţă şi col., 2005; Parascan şi Danciu, 1975).

Răspândire generală

Este o plantă nativă în Europa, Asia şi America de Nord. În Eurasia specia este răspândită de la  

Insula Britanică până în Rusia Centrală. În Europa a fost semnalată din următoarele ţări:  Austria, 

Belgia,  Anglia,  Republica  Cehă,  Republica  Slovacă,  Danemarka,  Franţa,  Germania,  Elveţia, 

Olanda, Ungaria, Italia, Slovenia, Norvegia, Finlanda, Polonia, România, Rusia, Suedia, Estonia, 

Letonia, Lituania, Bulgaria. (Milanović, 2012; Baza de date EUNIS, 2014). 

Răspândire în ţară

Piatra Craiului (ROSCI0194), Sărăturile Ocna Veche (ROSCI0223), Băgău (ROSCI0004), Ceahlău 

(ROSCI0024),  Pădurea  şi  mlaştinile  eutrofe  de  la  Prejmer (ROSCI0170),  Munţii  Făgăraş 

(ROSCI0122), Apuseni (ROSCI0002),  Vânători - Neamţ (ROSCI0270),  Făgetul Clujului - Valea 

Morii (ROSCI0074),  Munţii  Maramureşului  (ROSCI0124),  Dealul  Cetăţii  Lempeş  -  Mlaştina 

Hărman (ROSCI0055) (Baza de Date EUNIS, 2014).

Statutul de protecţie în România

Este  inclus  în  următoarele  legislaţii:  Convenţia  de  la  Berna,  Anexa I;  Directiva  de  Habitate  a 

Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II şi Anexa IV; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
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57/2007,  Anexa III,  Reglementări  privind  comerţul  cu  speciile  ale  florei  şi  faunei  sălbatice  în 

Uniunea Europeană, Anexa II. În România specia critic periclitată, este parţial protejată (Baza de 

Date EUNIS, 2014; Witkovski şi col, 2003).

Inventarierea speciei Liparis loeselii în Făgetul Clujului - Valea Morii 
(ROSCI0074)

Metodologia de inventariere

Din literatură am obţinut informaţii referitoare la apariţia speciei din teritoriul siteului de interes 

comunitar Făgetul Clujului-Valea Morii,  dar  şi legat  de habitatele  şi  fitocenozele în care apare 

specia (Ruprecht, 1998). Au fost efectuate 47 de deplasări în teren. În urma deplasărilor pe teren am 

parcurs sistematic aria protejată şi am căutat habitatele şi asociaţiile tipice speciei în Valea Morii în 

perioada iunie-august şi în Colonia Făgetului în august, precum şi indiviziile speciei în perioada 

iunie-august 2014. Am marcat cu puncte GPS locurile unde am găsit exemplare, am determinat 

mărimea efectivelor prin numărarea indivizilor prezenţi şi am efectuat relevee fitocenologice. Am 

notat şi factorii de periclitare relevante.

Rezultatele observărilor pe teren

În urma deplasărilor pe teren am găsit în total 267 indivizi (Tabelul 1).

Tabelul 1. Apariţia speciei L.loeselii şi numărul indiviziilor găsite

Specie Nr. indivizi Data N WGS84 E WGS84 Grid
Liparis loeselii 26 08-07-2014 46.69673 23.59843 BM470
Liparis loeselii 15 08-07-2014 46.69675 23.59829 BM470
Liparis loeselii 4 18-06-2014 46.69685 23.59808 BM470
Liparis loeselii 1 18-06-2014 46.69680 23.59785 BM470
Liparis loeselii 37 18-06-2014 46.69674 23.59823 BM470
Liparis loeselii 7 27-08-2014 46.70064 23.59152 BM423
Liparis loeselii 1 27-08-2014 46.70057 23.58975 BM422
Liparis loeselii 1 08-07-2014 46.69676 23.59831 în afara sitului
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Liparis loeselii 21 08-07-2014 46.69681 23.59824 în afara sitului
Liparis loeselii 4 08-07-2014 46.69673 23.59814 în afara sitului
Liparis loeselii 6 08-07-2014 46.69672 23.59815 în afara sitului
Liparis loeselii 10 08-07-2014 46.69682 23.59800 în afara sitului
Liparis loeselii 4 08-07-2014 46.69679 23.59780 în afara sitului
Liparis loeselii 13 08-07-2014 46.69679 23.59771 în afara sitului
Liparis loeselii 2 08-07-2014 46.69686 23.59775 în afara sitului
Liparis loeselii 7 08-07-2014 46.69687 23.59785 în afara sitului
Liparis loeselii 10 08-07-2014 46.69687 23.59790 în afara sitului
Liparis loeselii 5 08-07-2014 46.69700 23.59781 în afara sitului
Liparis loeselii 11 08-07-2014 46.69703 23.59783 în afara sitului
Liparis loeselii 5 08-07-2014 46.69953 23.59184 în afara sitului
Liparis loeselii 3 08-07-2014 46.69951 23.59 în afara sitului
Liparis loeselii 4 10-08-2014 46.71075 23.58 în afara sitului
Liparis loeselii 4 10-08-2014 46.71076 23.57746 în afara sitului
Liparis loeselii 10 10-08-2014 46.71153 23.57841 în afara sitului
Liparis loeselii 1 10-08-2014 46.71167 23.57853 în afara sitului
Liparis loeselii 3 10-08-2014 46.71201 23.57843 în afara sitului
Liparis loeselii 39 10-08-2014 46.71188 23.57832 în afara sitului
Liparis loeselii 16 10-08-2014 46.71168 23.57859 în afara sitului

Starea de conservare pe zona studiată

În  Valea  Morii  şi  în  Colonia  Făget  am regăsit  mai  multe  populaţii  ale  speciei.  Multe  dintre 

exemplare găsite nu se află în teritoriul ariei protejate, presiunea antropică este mare, astfel starea 

de conservare a speciei este nefavorabilă.

Factorii de periclitare

Este prezentă o presiune antropică puternică care rezultă în degradarea habitatelor şi  reducerea 

mărimilor populaţiilor. În afară de presiunea antropică este prezentă şi una naturală (succesiune). 

Pot  să  prezinte  pericol  păşunatul  extensiv  sau  intensiv  al  oilor,  devierea  de  apă,  construcţiile,  

speciile native şi nenative problematice, succesiunea, secarea. 
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Harta sitului Făgetul Clujului - Valea Morii şi observaţiile de Liparis loeselii.
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Ligularia sibirica

Cod Natura 2000: 1758

Denumire ştiinţifică actuală: Ligularia sibirica (L.) Cass.

Denumiri populare: Ro – Gălbenele/Curechi-de-munte; Hu – szibériai hamuvirág, De - 

Sibirischer Goldkolben; En - Siberian Ligularia.

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Descrierea morfologică

Este o specie perenă, hemicriptofită, din familia Asteraceae. 

Are un rizom scurt şi gros, cu rădăcini laterale lungi, fasciculate, cărnoase, abundente, la partea 

superioara  adeseori  cu  resturile  fibroase  ale  peţiolilor  din  anii  trecuţi.  Tulpina  este  viguroasă, 

dreaptă, erectă, cilindrică, striată, glabrescentă sau aspru păroasă, frunzoasă, cu o înălţime de 50-

170  cm.  Frunzele  bazale  şi  tulpinale  inferioare  au  formă  triunghiular  ovată  sau  triunghiular 

reniformă, sunt foarte lung peţiolate, lamina e aproape atât de lungă cât lată, la vârf obtuze sau 

rotunjite, la bază adânc-cordate (uneori aproape până la jumătatea laminei), pe margini accentuat 

dinţate, viu verzi, glabre şi netede,  uneori  pe dos la nervuri şi pe peţiol dispers aspru păroase. 

Frunze  mijlocii  asemenătoare,  cu  vagină  largă,  prelungită,  cele  superioare  reduse  la  o  vagină 

membranacee. Antelă lungă, erectă, formează un racem simplu (foarte rar 1-2 ramuri poartă raceme 

secundare scurte), cu axa adeseori brună purpurie, glandulos păroasă. Antodiile în boboci erecte, 
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cele înflorite de 3-4 cm în diametru, cu peduncul lung aproape cât involucul, cu bracteole mai lungi 

decât  pedunculii  şi  cu  vârfurile  ieşite  dintre  boboci;  antodiile  după înflorire  devin  nutante,  cu 

pedunculi  încârligaţi.  Involucru  cilindric  campanulat,  lung  de  9-12  mm,  glabru,  la  bază  cu  2 

scvame  liniare,  lungi,  cât  involucrul.  Foliole  involucrale  verzi  sau  brune  roşiatice,  la  bază 

uniseriate, spre vârfuri  foliolele sunt alternativ membranos lăţite,  părţile lor membranoase fiind 

acoperite de foliolele nelăţite cu care alternează. Flori radiare ♀, galbene, cu ligula lungă, de 15-16 

mm şi lată de 3-5 mm, la vârf rotunjită sau cu 3 dinţişori. Flori centrale ♂, lungi cât involucrul, cu 

corolă infundibuliformă, atenuată într-un tub subţire, tot atât de lung, cu antere cilindrice, lung 

exserte şi stigmat pe întreaga sa latură internă pubescent. Achene glabre, cilindrice, lungi de cca 6 

mm. Papus alb-gălbui, puţin mai lung decât achena, cu radiile foarte scurt dinţate (Săvulescu, 1952; 

Ruprecht, 1998; Ilves şi col., 2013). 

Frunzele apar la sfârşitul lunii aprilie-începutul lunii mai. Înfloreşte de la sfârşitul lunii iulie până în 

august,  achenele  se  maturizează  în  august-septembrie  şi  se  răspândesc  cu  ajutorul  vântului  pe 

distanţe mai mici. Specia se răspândeşte şi vegetativ, acesta fiind un mod de răspândire mai lentă, 

căci rizomul creşte doar 6 mm/an. Înfloreşte în luniile iulie-august (Ryttäri şi col., 2003; Haraszthy, 

L. (ed.) 2014).

Habitate şi asociaţii vegetale

Specia habitează în regiunea montană şi subalpină. Preferă zonele mai deschise, expuse la lumina 

soarelui. Creşte în tufărişuri şi în păduri mai deschise, mlăştinoase, prin depresiuni, lunci, mlaştini, 

pajişti  mlăştinoase  şi  buruienişuri  din  lungul  văilor.  Ligularia  sibirica a  fost  semnalată  din 

următoarele tipuri de habitate Natura 2000:  7230 - Mlaştini alcaline, 7210 - Mlastini calcifile cu 

Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae, 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie si turbării 

mişcatoare, 7110 - Tinoave bombate active (Doniţă şi col., 2005).

Asociaţiile vegetale în care poate apărea specia: Angelico-Cirsietum oleracei, Scirpetum sylvatici,  

Sphagno-Caricetum  rostratea,  Carici  flavae-Blysmetum  compressi,  Carici  echinatae—

Sphagnetum,  Junco-Caricetum  fuscae,  Caricetum  diandrae,  Orchido-Schoenetum  nigricantis,  

Carici  remotae-Calthetum  laetae (Doniţă  şi  col.,  2005).,  Calamagrostetum  neglectae,  Carici  

flavae-Eriophoretum latifolii, Ligulario sibiricae-Ribetum petraei, Scheuchzerio-Caricetea nigrae,  
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Junco-Caricetum nigrae  (Sanda şi  col.,  2008),  Cladietum marisci-phragmitetosum,  Molinietum 

coeruleae, Deschampsietum caespitosae, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum  

fuscae,  Carici  stellulatae-Sphagnetum recurvi-palustre,  Carici  flavae  –  Eriophoretum,  Scirpo–

Pragmitetum, Schoenetum nigricantis  (Pop şi col., 1962), asociaţiile marcate de speciile  Telekia  

speciosa şi Petasites albus  (Stoicovici, 1982), Salicetum auritae, Sphagnum wulfianum (Stefureac 

şi col. 1982), Caricetum nigrae (Pop şi Hodişan, 1982), Calmarostetum canescentis, Calmagrosti-

Salicetum cinereae (Gergely şi Groza 1989; Haraszthy, L. (ed.) 2014).

Răspândire generală

Specia  are  o  largă  distribuţie  eurosiberiană.  Are  distribuţie  continuă  începînd  din  Asia  de  Est 

(Japan, Corea, China, Mongolia) la Sud Siberia şi în partea europeană a Rusiei, Bellarusia, Ucraina. 

Specia se găseşte şi în partea asiatică a Turciei (Anatolia) (Mânzu şi col., 2013). În Europa, există 

puţine populaţii disjuncte în Austria, Bulgaria, Croaţia, Estonia, Franţa, Letonia, Polonia, Republica 

Cehă, România, Rusia, Republica Slovacă, Ucraina şi Ungaria. Localităţi din aceste ţări sunt destul 

de departe de locaţiile de distribuţie continuă a speciei, astfel cel mai probabil este un relict post-

glaciar (Smidova şi col, 2011; Baza de date EUNIS, 2014).

Răspândire în ţară

Siturile Natura  2000  unde  este  semnalată  specia:  Mţii.  Rodnei  (ROSCI0125),  Dealul  Cetăţii 

Lempeş-Mlaştina  Hărman  (ROSCI0055),  Tinovul  Mohoş-Lacul  Sf.  Ana  (ROSCI0248),  Mţii. 

Maramureşului (ROSCI0124), Tinovul Apa Roşie (ROSCI0242), Retezat (ROSCI0217), Postăvarul 

(ROSCI0207), Făgetul Clujului- Valea Morii (ROSCI0074), Tinovul Luci (ROSCI0246), Harghita 

Mădăraş (ROSCI0090), Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer (ROSCI0170), Tinovul de la 

Româneşti (ROSCI0245), Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), Călimani-Gurghiu (ROSCI0019), 

Mlaştina după Luncă (ROSCI0113), Cozia (ROSCI0046), Piatra Craiului (ROSCI0194), Turbăria 

Ruginosu  Zagon  (ROSCI0256),  Ciucaş  (ROSCI0038),  Gutâi-Creasta  Cocoşului  (ROSCI0089), 

Tinovul Apa Lina-Honcsok (ROSCI0241), Buila-Vânturariţa (ROSCI0015), Tinovul Şaru Dornei 

(ROSCI0249),  Bucegi  (ROSCI0013),  Tinovul  Mare  Poiana  Stampei  (ROSCI0247),  Ciomad-

Balvanyos  (ROSCI0037),  Igniş  (ROSCI0092),  Găina-Lucina  (ROSCI0086),  Fâneţele  seculare 
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Ponoare (ROSCI0082), Borzont (ROSCI0279), Munţii Ciucului (ROSCI0323), Obcinele Bucovinei 

(ROSCI0328) (Baza de Date EUNIS, 2014).

Statutul de protecţie în România

Este  inclus  în  următoarele  legislaţii:  Convenţia  de  la  Berna,  Anexa I;  Directiva  de Habitate  a 

Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II  şi  Anexa IV; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, Anexa III (Baza de Date EUNIS, 2014). Este o specie relict glaciar în flora României, nu 

este ameninţată, dar este parţial protejată (Witkovski şi col, 2003).

Inventarierea speciei Ligularia sibirica în Făgetul Clujului - Valea Morii 
(ROSCI0074)

Metodologiea de inventariere

Din literatură am obţinut informaţii referitoare la apariţia speciei din teritoriul siteului de interes 

comunitar  Făgetul  Clujului-Valea Morii,  cât  şi  legat  de habitatele  şi  fitocenozele în care apare 

specia (Ruprecht, 1998). Au fost efectuate 47 de deplasări în teren.  În urma deplasărilor pe teren 

am parcurs sistematic aria protejată şi am căutat  habitatele şi  asociaţiile tipice speciei  în Valea 

Morii şi în Colonia Făgetului, precum şi exemplare ale speciei în perioada mai-septembrie 2014. 

Am marcat cu puncte GPS locurile unde am găsit exemplare, am determinat mărimea efectivelor 

prin  numărarea indivizilor prezenţi şi am efectuat relevee fitocenologice. Am notat şi factorii de 

periclitare relevante. 

Rezultatele observărilor pe teren

În urma deplasărilor pe teren am găsit în total 328 indivizi (Tabelul 1).

Tabelul 1. Apariţia speciei L. sibirica şi numărul indiviziilor găsite

Specie Nr. indivizi Data N WGS84 E WGS84 Grid
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70054 23.58952 BM422
Ligularia sibirica 2 24-05-2014 46.70067 23.58940 BM422
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Ligularia sibirica 3 24-05-2014 46.70071 23.58944 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70070 23.58946 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70077 23.58942 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70076 23.58949 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70063 23.58951 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70060 23.58952 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70061 23.58954 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70063 23.58955 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70098 23.58923 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70095 23.58917 BM422
Ligularia sibirica 1 24-05-2014 46.70101 23.58913 BM422
Ligularia sibirica 1 27-05-2014 46.70095 23.58922 BM422
Ligularia sibirica 1 06-06-2014 46.70012 23.58947 BM422
Ligularia sibirica 1 06-06-2014 46.70010 23.58957 BM422
Ligularia sibirica 1 06-06-2014 46.70013 23.58957 BM422
Ligularia sibirica 1 06-06-2014 46.70012 23.58958 BM422
Ligularia sibirica 2 06-06-2014 46.70189 23.58841 BM393
Ligularia sibirica 2 06-06-2014 46.70192 23.58844 BM393
Ligularia sibirica 1 18-06-2014 46.70086 23.58947 BM422
Ligularia sibirica 3 18-06-2014 46.70101 23.58924 BM422
Ligularia sibirica 3 18-06-2014 46.70096 23.58918 BM422
Ligularia sibirica 17 02-07-2014 46.70175 23.58825 BM393
Ligularia sibirica 3 27-08-2014 46.70151 23.58903 BM422
Ligularia sibirica 63 29-07-2014 46.69574 23.60632 în afara sitului
Ligularia sibirica 2 29-07-2014 46.6957 23.60716 în afara sitului
Ligularia sibirica 29 29-07-2014 46.69596 23.60679 în afara sitului
Ligularia sibirica 5 10-08-2014 46.71204 23.57814 în afara sitului
Ligularia sibirica 150 12-09-2014 46.62624 23.64241 în afara sitului
Ligularia sibirica 2 27-07-2014 46.71288 23.57861 în afara sitului
Ligularia sibirica 25 24-07-2014 46.70902 23.57510 în afara sitului
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Harta sitului Făgetul Clujului - Valea Morii şi observaţiile de Ligularia sibirica.

Starea de conservare pe zona studiată

În Valea Morii şi în Colonia Făget sunt prezente populaţii mai mici, cu puţini indivizi. O populaţie 

mai mare este prezent în afara ariei protejate. Mulţi dintre indivizii găsite nu se află în teritoriul  

ariei protejate, presiunea antropică este mare, astfel starea de conservare a speciei este nefavorabilă.

Factorii de periclitare

Este  prezent  o  presiune  antropică  puternică  care  rezultă  în  degradarea  habitatelor  şi  reducerea 

mărimilor populaţiilor. Pot să prezinte pericol prezenţa gunoiului şi a deşeurilor, păşunatul extensiv 

sau  intensiv  al  oilor,  exploatarea  forestieră,  îndepărtarea  gardurilor  vii,  devierea  de  apă, 

construcţiile, speciile native şi nenative problematice, reducerea dispersiei  şi a fertilităţii.
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Adenophora liliifolia

Cod Natura 2000: 4068

Denumire ştiinţifică actuală: Adenophora liliifolia (L.) Ledeb.

Denumiri populare: Ro - Clopoţelul cu frunze de crin; Hu – illatos csengettyűvirág, De - 

Schellenblume; En - Lilileaf ladybells.

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Descrierea morfologică

Adenophora liliifolia este o plantă perenă din familia Campanulaceae. Rădăcina speciei este groasă, 

pivotantă, adeseori napiformă. Are o tulpină erectă, înaltă de 30-100 cm, simplă sau ramificată, 

cilindrică,  bogat  foliată.  Frunzele  speciei  sunt  alterne,  rar  verticilate,  glabre,  slab  lucioase,  pe 

margini sau pe nervuri slab păroase, cu peri mărunţi foarte fini, pe dos reticulat nervate, mai palide. 

Frunzele tulpinale bazale sunt lung peţiolate, cu lamina rotund cordată, eliptice sau obovate, dur 

serată, pe timpul înflorării adesea lipsesc. Cele tulpinale inferioare au o formă alungit eliptic sau 

uneori  liniar  lanceolat,  spre  partea  inferioară  mărimea  lor  se  micşorează.  Adenophora  are  o 

inflorescenţă paniculată. Florile sunt scurt pedicelate, pendule, cu pediceli subţiri, cele de pe ramuri 

dispuse în raceme simple.  Caliciul florii  este 5-laciniat,  cu lacinii  mici,  triunghiular lanceolate, 

acute, de câteva ori mai scurte decât corola, cu marginea mărunt serată sau întreagă. Corola are o 

culoare palid albăstruie, lungă de 10-20 mm, lat campanulată, 5-divizată, cu lobi scurţi, foarte laţi, 

drepţi. Numărul staminelor este cinci, sunt libere, cu filamente dilatate la bază. Foarte important la 

identificarea speciei că are stil mult exsert, în timpul înflorării aproape de 2 ori mai lung decât 

corola, înconjurat la bază de un disc nectarifer tubulos sau cilindric, caracteristic. După înflorire 

produc  capsule  ovoidal  piriforme,  costat  nervate,  lungi  de  8-12  mm.  Seminţele  speciei  sunt 

comprimate, lungi de 2-2,5 mm, ruginii.

Se înfloreşte  în iulie-august.  În condiţii  nefavorabile nu înfloreşte pentru un period îndelungat. 

Florile  sunt  polenizate  de  insecte,  seminţele  se  răspând cu  ajutorul  vântului  (Săvulescu,  1952; 
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Rybka şi col., 1952; Moser, 1999).

Habitate şi asociaţii vegetale

Preferă locurile parţial umbrate şi să fie expusă  la lumina soarelui numai pentru câteva ore. Nu 

preferă pădurile închise, este mai frecventă în foste păduri păşunate sau pădurile tinere. Preferă 

solurile  nutritive  şi  adânci.  Este  prezent  în  marginea  pădurilor,  lângă  marginea  drumurilor 

forestiere, în tufărişuri, păduri de foioase, păşuni, fâneţe inundabile, umede, pajiştii termofile. Poate 

fi găsit în etajul colinar şi montan (Săvulescu, 1952; Rybka şi col., 1952; Moser, 1999). Asociaţiile 

vegetale în care poate apărea specia: Clematido recti - Laserpitietum latifolii.

Răspândire generală

În Europa specia este prezentă în: Italia, Polonia, Republica slovacă, Republica Cehă, România, 

Ungaria, Slovenia, Croaţia.

Răspândire în ţară

Siturile Natura 2000 de unde este semnalată specia: Borzont (ROSCI0279), Bisoca (ROSCI0009), 

Sighişoara-Târnava  Mare  (ROSCI0227),  Câmpia  Careiului  (ROSCI0020),  Podişul  Secaşelor 

(ROSCI0211), Insulele stepice şura mică-Slimnic (ROSCI0093), Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la 

Prejmer  (ROSCI0170),  Vânători-  Neamţ  (ROSCI0270),  Făgetul  Clujului-  Valea  Morii 

(ROSCI0074) (Baza de Date EUNIS, 2014).

Statutul de protecţie în România

Directiva de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II  şi  Anexa IV., Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, Anexa III. (Baza de Date EUNIS, 2014). În România specia este 

vulnerabilă, iar statutul de protecţie a speciei nu este cunoscută (Witkovski şi col, 2003).

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 27



Inventarierea speciei Adenophora liliifolia în Făgetul Clujului - Valea Morii 
(ROSCI0074)

Metodologia de inventariere

Din literatură am obţinut  informaţii  referitoare la  apariţia  speciei  în  teritoriul  sitului  de interes 

comunitar Făgetul Clujului-Valea Morii, cât şi legat de at habitatele şi fitocenozele în care apare 

specia (Ruprecht, 1998). Au fost efectuate 47 de deplasări în teren.  În urma deplasărilor pe teren 

am parcurs sistematic aria protejată şi am căutat  habitatele şi  asociaţiile tipice speciei  în Valea 

Morii şi în Colonia Făgetului, precum şi exemplarele speciei în perioada mai-septembrie 2014. Am 

marcat cu puncte GPS locurile unde am găsit exemplare, am determinat mărimea efectivelor prin 

numărarea  indivizilor  prezenţi  şi  am  efectuat  relevee  fitocenologice.  Am  notat  şi  factorii  de 

periclitare relevante. 

Rezultatele observărilor pe teren

În urma deplasărilor pe teren am găsit în total 42 indivizi (Tabelul 1).

Tabelul 1. Localizarea speciei Adenophora liliifolia şi numărul indivizilor găsite

Specie
Nr. 
indivizi Data N WGS84 E WGS84 Grid

Adenophora liliifolia 1 27-08-2014 46.69934 23.59248 BM448
Adenophora liliifolia 3 24-07-2014 46.70931 23.57598 în afara sitului
Adenophora liliifolia 38 27-07-2014 46.71305 23.57749 în afara sitului
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Harta sitului Făgetul Clujului - Valea Morii şi observaţiile de Adenophora liliifolia.

Starea de conservare a speciei în zona studiată

În Valea Morii şi în Colonia Făget sunt prezente populaţii mici, cu puţini indivizi. Indivizile găsite 

nu se află în teritoriul ariei protejate, presiunea antropică este mare, din acest caz putem spune că 

starea de conservare a speciei este nefavorabilă.

Factorii de periclitare

Este  prezent  o  presiune  antropică  puternică  care  rezultă  în  degradarea  habitatelor  şi  reducerea 

mărimilor populaţiilor. Pot să prezintă pericol exploatarea forestieră, îndepărtarea gardurilor vii, 

devierea de apă, succesiunea, reducerea dispersiei  şi a fertilităţii, schimbarea condiţiilor abiotice.
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RA.4.2. Inventarierea şi cartarea speciilor de peşti

Se referă la subactivitatea:

A.1.5. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti

Elaborat de Imecs István, Nagy Anrdás Attila experţi ihtiologie la Cluj-Napoca, 22.09.2014.
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Rhodeus (sericeus) amarus

Cod Natura 2000: 1134 

Denumire ştiinţifică: Majoritatea autorilor de la noi (Bănărescu 1964, Nalbant 1995, Bănărescu et 

all.  1997, Harka și Bănărescu 1999) au folosit  denumirea de  Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 

1782).

Mai nou (Kottelat și Freyhof 2007) este indicat folosirea denumirii de  Rhodeus amarus (Bloch, 

1782).

Denumiri populare:  Ro - boarță, belghiţă (Tecuci),  beltiţă,  beschiţă (Ilfov),  blehariţă (Bârlad), 

boarchiţă  (Snagov),  borţ,  burticuţă  (Romanaţi),  borţică,  burtă  verde  (Oltenia),  burtică  (Brăila), 

chisoagă (Vaslui), halan (Sibiu), lătiţă (Lugoş), mioarţă (Teleorman), ţigăncii (Ilfov), proscheraş, 

rânchiţă, roşioară (Dolj); Hu – szivárványos ökle, keserűhal, keserű ökle, lapistyán, ökle, petikehal, 

pohé, sároglya, Szent Péter hala; En – European Bitterling (Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Pintér 

2002, Kottelat și Freyhof 2007)

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someşul Mic (ROSCI0394).

Statut de protecţie

1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II.

2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia 

privind conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 19 

septembrie 1979 – Anexa III.

3.  Legea  Legea  462/2001  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice.

4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi a faunei sălbatice.

Descriere:
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Specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile 

care și-au menținut arealul de răspândire și abundența în ultimii ani.

Morfologie externă: Corpul este înalt și puternic comprimat lateral. Profilul dorsal și cel ventral 

este convex. Gura este mică, subterminală, semilunară, deschiderea ei ajunge până sub nări. Buzele 

sunt  subțiri  și  întregi.  Pedunculul  este  scund și  comprimat  lateral.  Marginea dorsalei  este  ușor 

convexă.  Pectoralele  sunt  scurte,  rotunjite  la  vârf.  Solzii  mari,  mult  mai  înalți  decât  lungi, 

persistenți. Linia laterală scurtă. De obicei atinge între 30-60 mm lungime fără caudală și 38-72 

mm lungime totală. Talia maximă este de 78 mm.

Colorit: Partea dorsală a corpului este cenușie-gălbuie, uneori bătând în verzui, flancurile albe, fără 

luciu  metalic,  dorsala  și  caudala  cenușii,  celelalte  înotătoare  bat  în  roșu.  În  lungul  jumătății 

posterioare a corpului și a pedunculului caudal o dungă verzuie foarte evidentă (Bănărescu 1964). 

Dimorfismul sexual este foarte evident, se manifestă pe tot cursul anului. Masculii sunt mai mari, 

au corpul mai înalt și coloritul  mai intens. În epoca de reproducere masculul capătă un colorit 

deosebit de frumos: operculul și partea anterioară a abdomenului portocalii sau roze; dunga din 

lungul corpului devine verde ca smaraldul, anala roșie și apare o erupție de butoni albi pe buza 

superioară și deasupra ochiului. Femelele au papila genitală alungită sub forma unui ovipozitor de 

5-8  mm.  În  perioada  de  reproducere  femelele  își  păstrează  coloritul  mat,  ovipozitorul  devine 

portocaliu și se alungește, ajungând să depășească mult baza caudalei. Cu ajutorul ovipozitorului 

icrele sunt depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din genurile Unio și Anodonta.

Habitat

Trăiește exclusiv în ape dulci.  Preferă apele stătătoare sau încete, dar se poate întâlni și în plin 

curent  până  aproape  de  zona  montană  a  râurilor.  Răspândirea  sa  este  legată  de  prezența 

lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Nu întreprinde migrațiuni (Bănărescu 1964). 

Ecologie și comportament

Preferă apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se întâlnește mai ales în brațele laterale, dar 

este destul de frecvent și  în plin curent,  până aproape de zona montană a râurilor,  mai ales în 

Transilvania. Se hrănește cu alge filamentoase și unicelulare, resturi de plante superioare și detritus; 
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întâmplător îngerează și organisme animale (Bănărescu 1964).

Reproducere

Reproducerea începe pe la sfârșitul lui aprilie și se întinde până în august. Aceasta are loc în porții, 

fiecare femelă depunând icrele de mai multe ori în cursul unui sezon. Cu ajutorul ovipozitorului  

icrele  sunt  depuse  în  cavitatea  branhială  a  lamelibranhiatelor  din  genurile  Unio și  Anodonta 

(Bănărescu 1964).

Distribuție

La nivel global: Europa din estul Franţei şi de la Alpi şi Dinarici până la Ural şi Caucaz. Există în 

Macedonia, teritoriul de la sud de Dunăre, între Pontul Euxin (Marea Neagră), Propontida (Marea 

Marmara), Marea Egee, râul Mesta (Nestus) și râul Morava (Margus), învecinându-se în apus cu 

Iliria și cu Macedonia, nordul Asiei Mici.

La nivel național: Este o specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002) îl  

categorizează la speciile care și-au menținut arealul de răspândire și abundența în ultimii ani. Se 

poate întâlni în Dunăre de la Baziaş până la vârsare şi majoritatea bălţilor luncii inundabile şi ale  

deltei.  Lipseşte  în  Razelm,  abundent  în  lacul  Tăbăcăria,  la  nord  de  Constanţa,  probabil  şi  în 

celelalte lacuri litorale. Există în majoritatea râurilor şi mai ales în braţele moarte şi bălţile din 

lungul lor: Tisa şi Iza la Sighet, Tur în raionul Satu Mare. În Someşul Mare de la Beclean, Someşul  

Mic din aval de Gherla, Crasna de lângă Carei, Beretău din raionul Marghita, Crişul Repede din 

amonte de Oradea, Crişul Negru din amonte de Sudrigi, raionul Beiuş, Crişul Alb din amonte de 

Sebiş până la ieşirea din ţară, apoi afluentului său Rişculiţa în raionul Brad. În canalul colector al 

Crişurilor şi în heleştelele de la Cefa, în Mureş din raionul Topliţa, în Târnava Mare din amonte de 

Blaj până la vârsare. În iazurile de la Zaul de Câmpie, Ţaga şi Tăureni din Câmpia Transilvaniei. În 

Bega din raionul Lugoj, Timiş de la Caransebeş în aval, pâraiele Beregsău afluentul râului Bega, 

Şurgan şi  Pogănici  (afluenţi  ai  Timişului),  de la  izvoare la  vârsare.  Canalul  Subuleasa şi  balta 

Heleştău lângă Timişoara. Caraş de la Caraşova (înglobat oraşului Reşiţa), Nera de la Bozovici 

până la vârsare. În Cerna doar la vârsare. În Jiu din raionul de la Târgu Jiu până la vârsare, dintre  
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afluenţi în Cibin, în Hârtibaci şi în bălţile vecine (raionul Sibiu). În Vedea şi Teleorman lipseşte în 

cursul superior, foarte abundent în cel inferior.  În Argeş cunoscut doar la vârsare, în Dâmboviţa 

lângă Bucureşti,  în  Colentina şi  afluenţii  ei  de la  izvoare.  Frecvent  în  Neajlov şi  bălţile  lui  la 

Comana  (r.  Giugiu),  râul  Sabar  lângă  Bucureşti,  heleştelele  de  la  Nucet  (r.  Târgovişte),  toate 

lacurile din Bucureşti. În Ialomiţa de la Dridu (r. Urziceni) până la vârsare, în Călmăţui în raionul 

Făurei. Frecvent în lacurile Snagov şi Căldăruşani. În Siret şi Prut pe toată porţiunea românească, 

Suceava din raionul Rădăuţi, Moldova din raionul Fălticeni, Bistriţa moldovenească din raionul 

Piatra-Neamţ până la vârsare. Milcov de la Focşani, Putna de la confluenţa cu Milcovul până la 

vârsare. Bârlad şi afluenţii săi din zona de izvoare până la vârsare (Bănărescu, 1964).

În bazinul râurilor: Dunăre, Tisa, Mureş, Bega, Timiş, Caraş, Nera, Jiu, Olt, Dâmboviţa, Coletina, 

Neajlov, Ialomiţa, Siret, Prut (Bănărescu şi Bănăduc, 2007)

Inventarierea speciei Rhodeus (sericeus) amarus în Someşul Mic (ROSCI0394)

Metodologia de colectare a datelor:

Metode de colectare cu aparatul de electronarcoză (după Pricope şi colab. 2004):

În ape curgătoare se recomandă utilizarea electronarcozei, care prezintă avantajul că nu omoară 

peştele,  iar  colectarea  este  aproape  totală  în  punctele  de  lucru.  Cu  toate  că  unele  studii 

demonstrează efectele negative ale aparatului de electronarcoză (Henry et al. 2003, Hollender & 

Carline 1994, Dalbey et  al.  1996, Thompson et  al.  1997),  de obicei aceste efecte nu afectează 

supravieţuirea peştilor pe termen lung (Dalbey et al. 1996). Pentru a diminua aceste efecte negative 

este indicat utilizarea curentului continuu pulsator (Dwyer & Erdahl 1995, Henry & Grizzle 2004). 

Tot în vederea diminuări efectelor negative este indicat ca peştii şocaţi să fie scoase cât mai repede 

din raza de acţiune a aparatului de electronarcoză (Sharber et al. 1994).

Ţinând cont de faptul că pe teritoriul sitului ROSCI0394 – Someşul Mic majoritatea apelor sunt ape 

curgătoare,  iar  apele  stagnante  (brațele  moarte  ale  Someșului  Mic)  sunt  de  mică  suprafață, 

colectarea probelor se va efectua cu aparatul de electronarcoză, ca o metodologie adecvată pentru 

evaluarea speciei.
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Rezultatele inventarierilor din teren:

Rezultatele inventarierilor din teren, sunt prezentate în tabelul de mai jos (Tabel nr. 1)  cât și pe 

harta alăturată (Harta nr. 1).

Tabel nr. 1: Datele privind punctele de colectare unde a fost identificată specia Rhodeus 

(sericeus) amarus:

Nume specie Nr. exemplar Data Lat. Long. Grid

Rhodeus (sericeus)  
amarus

40 07.06.2014 47.07415 23.93247 KS088

Rhodeus (sericeus)  
amarus

190 07.06.2014 47.08678 23.93036 KS063

Rhodeus (sericeus)  
amarus

15 07.06.2014 47.08455 23.92448 KS065

Rhodeus (sericeus)  
amarus

800 18.08.2014 47.08083 23.93111 KS073

Rhodeus (sericeus)  
amarus

1 18.08.2014 47.12358 23.91341 KS006

Rhodeus (sericeus)  
amarus

300 26.08.2014 47.08747 23.92138 KS055

Rhodeus (sericeus)  
amarus

15 26.08.2014 47.08472 23.93104 KS068

Rhodeus (sericeus)  
amarus

22 29.08.2014 47.10114 23.92098 KS040

Rhodeus (sericeus)  
amarus

1 29.08.2014 47.06461 23.91923 în afara sitului

Factori de periclitare

Principalii factori de amenințare sunt: balastierele din amonte de aria protejată, poluarea de către 

orașul Cluj Napoca (în unele cazuri stația de epurare a orașului nu are capacitatea necesară pentru a 

filtra apa uzată, astfel o parte din aceasta este introdus direct în râu), barajul de la Dej (este o 

importantă  obstrucție  în  calea  migrației  speciilor  de  pești),  poluarea  provenită  de  la  terenurile 

agricole  din  zonă (insecticidele,  pesticidele  și  îngrășămintele  chimice  sunt  antrenate  în  râu)  și 

speciile invazive.
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Harta nr. 1: Punctele de colectare (cerc mov) unde a fost identificată boarța.

Bibliografie:
Bănăduc D.  (1999).  Data concerning the  human impact  on the  ichthyofauna of  the upper  and 
middle sectors of the Olt River (Date cu privire la impactul uman asupra ihtiofaunei din sectorul  
superior și mijlociu al râului Olt). In: Sârbu I., Curtean A., Bănăduc D. (eds.): The Upper and 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 37



Middle Olt River Basin. Sibiu. pp. 157-164. – în engleză
Bănăduc D.  (2007). Alosa pontica,  Alosa tanaica,  Aspius  aspius,  Barbus meridionalis,  Cobitis  
taenia, Gobio kessleri, Gobio uranoscopus, Misgurnus fossilis  In: Combroux I, Thiry E, Ţoia T. 
(ed.) Caiet de habitate şi specii - Fişe pilot, Editura Balcanic Timişoara, România:  73-74.
Bănărescu P. (1964). Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura Academiei. R.P.R. Bucureşti.
Bănărescu P. (2005) Peşti. Cartea Roşie a Vertebratelor din România (eds. Botnariuc N. şi Tatole 
V.),  pp.  215-255.  Muzeul  Naţional  de  Istorie  Naturală  “Grigore  Antipa”,  Academia  Română, 
Bucureşti. 
Bănărescu P., Bănăduc D. 2007. Habitats Directive (92/43/EEC) fish species (Osteichthyes) on the 
Romanian territory. Acta Ichtiologica Romanica II. 43-78.
Dalbey, S. R., McMahon T. E., Fredenberg, W. (1996): Effect of electrofishing pulse shape and 
electrofishing-induced  spinal  injury  on  long-term  growth  and  survival  of  wild  rainbow  trout 
(Efectul  formei  de impulsuri  a  electronarcozei  şi  leziuni  a  coloanei  cauzată de electronarcoză  
asupra creşterii  pe termen lung şi supravieţuirea păstrăvului curcubeu sălbatic). North American 
Journal of Fisheries Management 16:560–569. – în engleză.
Dwyer, W. P., & Erdahl D. A. (1995): Effects of electroshock voltage, wave form, and pulse rate on 
survival of cutthroat trout eggs (Efectele de tensiune a electroşocului, formă de undă şi rata de puls  
asupra  supravieţiurii  icrelor  de  păstrăv).  North  American  Journal  of  Fisheries  Management 
15:647–650. – în engleză.
Gyurkó I. (1972): Édesvízi halaink (Peşti de apă dulce). Editura „Ceres”. Bucureşti.
Henry, T. B., Grizzle, J. M., Maceina, M. J. (2003): Electroshocking-induced mortality of four fish 
species during posthatching developement (Mortalitate din cauza electroşocului la patru specii de  
peşti). American Fisheries Society, pp. 299-306. – în engleză
Henry, T. B., & Grizzle, J. M. (2004): Survival of largemouth bass, bluegill and channel catfish 
embryos after electroshocking (Supravieţuirea embrionilor la 3 specii de peşti după electroşocuri). 
Journal of Fish Biology 64:1206–1216. – în engleză
Hollender,  B.  A.,  Carline,  R.  F.  (1994):  Injury to  wild brook trout  by backpack electrofishing 
(Leziuni la păstrăv din cauza electronarcozei). North American Journal of Fisheries Management 
14: 643–649. – în engleză
Kottelat M & Freyhof J. (2007): Handbook of European freshwater fishes. (Manualul peştilor de  
apă dulce din Europa). Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
Pintér, K. (1989): Halhatározó (Determinator de peşti). Mezőgazdasági kiadó (Editura Agricolă). 
Budapest (Budapesta). – în maghiară
Pintér, K. (2002): Magyarország halai (Peştii Ungariei). Akadémiai kiadó (Editura Academică), 
Budapest (Budapesta). – în maghiară
Pricope, F., Battes, W., Ureche, D., Stoica, I. (2004): Metodologia de monitorizare a ihtiofaunei din 
bazinele acvatice naturale şi antropice. Vasile Goldiş University Press., Arad, pp. 27-34.
Sharber, N. G., Carothers, S. W.,  Sharber, J. P., J. C. De Vos, Jr., House, D. A. (1994): Reducing 
electrofishing-induced injury of  rainbow trout  (Reducerea leziunilor  cauzate  de  electronarcoză  
asupra păstărvului). North American Journal of Fisheries Management 14: 340-346. – în engleză.
Telcean, I., Bănărescu, P. (2002) Modifications of the fish fauna in the upper Tisa River and its 
southern and eastern tributaries. Ecological aspects of the Tisa River Basin. (eds. Sárkány-Kiss, E., 
Hamar, J.), pp. 179-185, TISCIA Monograph Series 6, Târgu-Mureş-Szeged-Szolnok.

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 38



Thompson, K. G., Bergersen, E. P., Nehring, R. B. (1997): Injuries to brown trout and rainbow 
trout  induced  by  capture  with  pulsed  direct  current  (Leziuni  la  păstrăv  şi  păstrăv  curcubeu  
capturate cu ajutorul electronarcozei). North American Journal of Fisheries Management 17: 141–
153. – în engleză.

Romanogobio (Gobio) kessleri

Cod Natura 2000: 2511

Denumire  ştiinţifică:Pentru  această  specie  sau  folosit  în  special  (Harka  și  Bănărescu  1999, 

Nalbant 1995, Bănărescu et al. 1999) denumirile de  Gobio kessleri (Dybowski, 1862) și  Gobio 

kessleri  kessleri (Dybowski,  1862).  Mai  nou  Kottelat  și  Freyhof  (2007)  consideră  valabil 

denumirea de Romanogobio kessleri (Dybowski, 1862).

Denumiri populare : Ro -  porcușor de nisip, Hu - homoki külő, Kessler-küllő, En - Sand gudgeon

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someşul Mic (ROSCI0394).

Statut de protecţie 

1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II.

2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia 

privind conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 19 

septembrie 1979 – Anexa III.

3.  Legea  Legea  462/2001  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice.

4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi a faunei sălbatice.

5. Cartea Roşie a Vertebratelor din România - specie vulnerabilă (Bănărescu 2005).
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Descriere:

Morfologie externă: Corpul scund și gros, relativ înalt și slab comprimat lateral. Pedunculul caudal 

gros și cilindric, grosimea sa în general mai mare decât înălțimea minimă. Tranșa dorsalei este ușor  

concavă. Caudala adânc scobită (Bănărescu 1964). 

Colorit: Fața superioară a corpului este cenușie verzuie sau gălbuie, cea a capului cenușie cu pete și  

dungi mai întunecate. Pe flancuri 7-9 (rareori 6-11) pete întunecate cenușii cu luciu argintiu, care în 

general  sunt  scurte.  Pe  solzii  liniei  laterale  sunt  două pete  mici,  negre,  mai  evidente  decât  la 

celelalte specii ale genului. Pe radiile dorsalei și caudalei sunt câte 2 șiruri de pete mici, negre,  

foarte palide (Bănărescu 1964).

Dimorfismul sexual este slab marcat.

Se poate confunda cu celelalte trei specii din aceeași familie (G. albipinnatus, G. uranoscopus, G.  

gobio).

Habitat:

Trăiește în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioară a zonei scobarului până în zona 

crapului, în unele râuri mici trăiește în zona cleanului. Trăiește în cârduri mari (de câteva sute de 

exemplare), indivizii izolați fiind destul de rari. Puietul formează cârduri mari în apa mai înceată 

(Bănărescu 1964).

Ecologie și comportament:

Trăiește în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioară a zonei scobarului până în zona 

crapului. În unele râuri mici de șes trăiește în zona cleanului. Prezența speciei este legată de o 

viteză a apei de 45-65, rar până la 90 cm/s. Această viteză este caracteristică râurilor de câmpie și 

anume porțiunilor lor puțin adânci, cu fund nisipos. În aceste porțiuni specia este foarte abundentă,  

trăind în cârduri  mari de câteva sute de exemplare.  Indivizii  izolați  sunt mult  mai rari.  Puietul 

formează cârduri mari, care stau în apa mai înceată. Spre cursul superior al râurilor această viteză 

se întâlnește în porțiuni unde râul e relativ mai adânc și mai lent. În aceste porțiuni specia este mai 

rară  și  se  întâlnesc  aproape  numai  adulți.  Hrana  constă  mai  ales  din  diatomee  și  din  mici 

nevertebrate psamofile (Bănărescu 1964).  
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Reproducere

Se reproduce în luna iunie (Bănărescu 1964).

Distribuție

La  nivel  global:  Nistrul  și afluenții  Dunării  (cursul  inferior  și  mijlociu).  Bazinul  Vistulei 

superioare în polonia (bazinul Mării Baltice).

La nivel național: Specie cu o răspândire destul de largă în România. În ultimii ani a dispărut din 

Arieș, Barcău și probabil din Milcov, iar în Târnava Mare, Mureș, Argeș și Suceava și-a redus mult 

efectivul  (Bănărescu 2005).  Telcean & Bănărescu (2002) îl  categorizează la  speciile  care și-au 

redus arealul în ultimii ani sau au arătat un declin numeric.

Inventarierea speciei Romanogobio (Gobio) kessleri în Someşul Mic 
(ROSCI0394)

Metodologia de colectare a datelor:

Metode de colectare cu aparatul de electronarcoză (după Pricope şi colab. 2004):

În ape curgătoare se recomandă utilizarea electronarcozei, care prezintă avantajul că nu omoară 

peştele,  iar  colectarea  este  aproape  totală  în  punctele  de  lucru.  Cu  toate  că  unele  studii 

demonstrează efectele negative ale aparatului de electronarcoză (Henry et al. 2003, Hollender & 

Carline 1994, Dalbey et  al.  1996, Thompson et  al.  1997),  de obicei aceste efecte nu afectează 

supravieţuirea peştilor pe termen lung (Dalbey et al. 1996). Pentru a diminua aceste efecte negative 

este indicat utilizarea curentului continuu pulsator (Dwyer & Erdahl 1995, Henry & Grizzle 2004). 

Tot în vederea diminuări efectelor negative este indicat ca peştii şocaţi să fie scoase cât mai repede 

din raza de acţiune a aparatului de electronarcoză (Sharber et al. 1994).

Ţinând cont de faptul că pe teritoriul sitului ROSCI0394 – Someşul Mic majoritatea apelor sunt ape 

curgătoare,  iar  apele  stagnante  (brațele  moarte  ale  Someșului  Mic)  sunt  de  mică  suprafață, 
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colectarea probelor se va efectua cu aparatul de electronarcoză, ca o metodologie adecvată pentru 

evaluarea speciei.

Rezultatele inventarierilor din teren:

Rezultatele inventarierilor din teren, sunt prezentate în tabelul de mai jos (Tabel nr. 1)  cât și pe 

harta alăturată (Harta nr. 1).

Tabel nr. 1: Datele privind punctele de colectare unde a fost identificată specia Romanogobio 

(Gobio) kessleri:

Nume specie Nr. exemplar Data Lat. Long.

Romanogobio 
(Gobio) kessleri

1 26.08.2014 47.12666 23.91285 în afara sitului

Factori de periclitare

Principalii factori de amenințare sunt: balastierele din amonte de aria protejată, poluarea de către 

orașul Cluj Napoca (în unele cazuri stația de epurare a orașului nu are capacitatea necesară pentru a 

filtra apa uzată, astfel o parte din aceasta este introdus direct în râu), barajul de la Dej (este o 

importantă  obstrucție  în  calea  migrației  speciilor  de  pești),  poluarea  provenită  de  la  terenurile 

agricole  din  zonă (insecticidele,  pesticidele  și  îngrășămintele  chimice  sunt  antrenate  în  râu)  și 

speciile invazive.
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Harta nr. 1: Punctele de colectare (cerc albastru) unde a fost identificată porcușorul de nisip.

Alte observaţii

În timpul deplasărilor pe teren au fost observate specii de nevertebrate de interes Comunitar, care 

nu apar pe listele siturilor Natura 2000 studiate:

Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus)

Datele privind punctele de colectare unde a fost identificată specia Romanogobio vladykovi (Gobio 

albipinnatus):
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Nume specie Nr. exemplar Data Lat. Long. Grid

Romanogobio vladykovi 
(Gobio albipinnatus)

12 26.08.2014 47.10114 23.92098 KS040

Romanogobio vladykovi 
(Gobio albipinnatus)

8 26.08.2014 47.08747 23.92138 KS055

Romanogobio vladykovi 
(Gobio albipinnatus)

14 26.08.2014 47.12666 23.91285 în afara 
sitului

Barbus (meridionalis) carpathicus

Datele privind punctele de colectare unde a fost identificată specia Barbus (meridionalis)  

carpathicus:

Nume specie Nr. exemplar Data Lat. Long.

Barbus (meridionalis)  
petenyi

120 07.06.2014 47.07415 23.93247 KS088

Barbus (meridionalis)  
petenyi

55 07.06.2014 47.08455 23.92448 KS065

Barbus (meridionalis)  
petenyi

200 26.08.2014
.

47.10114 23.92098 KS040

Barbus (meridionalis)  
petenyi

4 26.08.2014
.

47.08747 23.92138 KS055

Barbus (meridionalis)  
petenyi

60 26.08.2014 47.12666 23.91285 în afara 
sitului

Barbus (meridionalis)  
petenyi

22 29.08.2014 47.06461 23.91923 în afara 
sitului
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Cobitis (taenia) elongatoides

Cod Natura 2000: 1149 

Denumire ştiinţifică

Înaintea de studiile făcute pe baza datelor genetice (Culling şi colab. 2006), se credea (Bănărescu 

1964) că în  bazinul  Dunării  este  prezentă specia  Cobitis  taenia (Linneaus,  1758).  Încă se mai 

foloseşte  şi  azi  denumirea  de  Cobitis  taenia,  dar  sa  dovedit,  că  în  zonă numai  specia  Cobitis  

elongatoides este prezentă (Culling şi colab. 2006).

Bănărescu  (2004)  caracterizează  astfel  situația  speciei:  Compararea,  exclusiv  morfologică,  a 

exemplarelor din România cu cele din Suedia (terra typica a lui C. taenia) și din vestul Europei a 

dus la concluzia că există deosebiri la nivel specific. Forma de la noi (care cu siguranță populează 

întreg bazinul Dunării, poate și a altor fluvii) este altă specie, al cărui nume este C. danubialis după 

unii autori, C. elongatoides Băcescu & Maier, 1969, după alții. După părerea lui Bănărescu (2004) 

este o subspecie a lui C. vardarensis Karaman, 1928. 

Atât Culling şi colab. (2006) cât și Kottelat & Freyhof (2007) recomandă folosirea denumirii de 

Cobitis elongatoides Băcescu & Meyer, 1969.

Denumiri  populare Ro  - zvârlugă,  zmorlă,  râmbiţar,  chetrar  (Tighina),  fâţă  (Dolj,  Buzău, 

Mehedinţi), fâşă (Oltenia), fâţă-rea, vârlă, vâţă (Teleormani, Romanaţi), muşcătoare (Buzău), păstru 

(R. Sărat), sfârloacă (Neamţi), sfârlugă (Baia), ţâmpar (Ludaş), ţâpar, ţâpar mic (Snagov), vârâtoare 

(Argeş), vârliugă (Bega, Temeş, Arad), viun (Delta Dunării), zvârloagă (Călăraşi); Hu - vágócsík, 

csíkhal,  főmente,  kőharapó,  kővágó,  sibrikhal,  vágó,  vágóhal,  pinarágó,  pinavágó,  En -  Spined 

loach, Spotted weatherloach

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someşul Mic (ROSCI0394).

Statut de protecţie 

1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II.
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2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia 

privind conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,  adoptata la Berna la 19 

septembrie 1979 – Anexa 3.

3.  Legea  Legea  462/2001  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice.

4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi a faunei sălbatice.

Descriere: 

Specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile 

care şi-au menţinut arealul de răspândire şi abundenţa în ultimii ani.

Morfologie  externă.  Corpul  gros  sau  moderat  comprimat  lateral.  Solzii  în  general  imbricaţi. 

Pigmentaţia laterală constă din 4 zone longitudinale diferite, dintre care cea inferioară e formată din 

pete  laterale  evidente.  Singura  pată  la  baza  caudalei  este  neagră  sau  brună.  Profilele  dorsal  şi 

ventral  aproape  orizontale.  Spinul  suborbitar  este  situat  înaintea  şi  sub  jumătatea  anterioară  a 

ochiului,  cele  două  ramuri  ale  spinului  moderat  divergente,  ramura  scurtă  are  cam jumătatea 

lungimii ramurii lungi. Cele două jumătăţi ale buzei inferioare sunt subdivizate de câteva brazde, în 

general puţin adânci, în câte 3 – 4 lobi. Pedunculul caudal are în partea sa posterioară, o carenă 

dorsală şi una ventrală, ultima mai dezvoltată. Inserţia ventralei este situată puţin în urma celei a 

dorsalei. Caudala trunchiată sau uşor scobită, pectoralele şi ventralele rotunjite.

Solzii sunt imbricaţi, subovali, cu zona focală mică şi excentrică. Linia laterală scurtă, în general nu 

depăşeşte pectorala. Pata neagră de la baza caudalei este verticală (Bănărescu 1964).

Colorit. Fondul alb-gălbui. Pete dorsale mici, apropiate în număr variabil. Pigmentaţia laterală a 

corpului constă din patru 4 zone: două pigmentaţii intermediare, care constă din punctuaţii fine şi 

apropiate,  cea  laterodorsală  din pete  înguste,  şi  pigmentaţia  laterală  din pete  pătrate,  în  număr 

variabil. La multe exemplare petele alungite ale pigmentaţiei laterodorsale se unesc dând o dungă 

aproape continuă, iar petele laterale se apropie mult între ele. La baza caudalei, în colţul superior, 

există o pată neagră, foarte evidentă. Capul cu pete mărunte şi o dungă oblică, de la ceafă până la 

gură (Bănărescu 1964). 
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Dimorfism sexual. La femele radia a treia a pectoralei este mai lungă; la masculi radia a doua, care 

este  ingroşată,  iar  la  baza primei  radii  există  o  piesă  scheletică în  general  rotunjită:  solzul  lui  

Canestrini. Ca lungime, femelele ating până la 11,5 cm, masculii până la 9,3 cm.

Posibilităţi de confuzie cu alte specii. Zvârluga se poate confunda cu ţiparul (Misgurnus fossilis), 

fâţa (Sabanejewia aurata) sau cu grindelul (Barbatula barbatula). De grindel se distinge clar prin 

faptul  că are  capul turtit  în  lateral,  spini  suborbitali  şi  o pată  neagră la baza peduncului codal 

(Bănărescu 1964).

Habitat

Trăieşte  în  ape  lent  curgătoare,  cu  fund  nisipos,  argilos,  mâlos,  mai  rar  pietos,  cât  şi  în  ape 

stătătoare, evitând însă în general pe cele foarte înmâlite. Adesea se îngroapă complet în mâl sau în 

nisip; după hrană umblă mai mult noaptea. Are respiraţie intestinală, scoasă din apă, emite un sunet 

(Bănărescu 1964).

Ecologie și comportament

Hrana  constă  în  viermi,  larve  de  insecte,  alge  (Bănărescu  1964).  Compoziţia  dietei  speciei: 

Ostracoda,  Cladocera (familia Chydoridae:  Alona sp., Leydigia sp., Chydorus sp., Pleuroxus sp.,  

Eurycerus  sp.)  Copepoda,  Chironomidae (Procladius  sp.,  Chironomus  sp.,  Polypedilum  sp.,  

Glyptotendipes sp., Tanytarsus sp.) (Borón şi Borón 1994). Adesea se îngroapă complet în mâl sau 

în nisip (Bănărescu 1964).

Reproducere

Reproducerea are  loc primăvara,  atât  în  apă stătătoare,  cât  şi  în  cea curgătoare,  iar  icrele  sunt 

adezive (Bănărescu 1964). Masculii ajung la maturitatea lor sexuală în primul an iar femelele în  

anul 2. Reproducerea are în când temperatura apei ajunge la 18ºC iar icrele depuse de femelă sunt 

între 800-3500 (Juchono şi Borón 2006).

Distribuție

La nivel global: Bazinul Dunării, partea superioară din Bazinul râului Elba și în Bazinul Odrei.
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La nivel național: Prezentă în majoritatea râurilor din țară în zona de deal și de șes.

Inventarierea speciei Cobitis (taenia) elongatoides în Someşul Mic (ROSCI0394)

Metodologia de colectare a datelor:

Metode de colectare cu aparatul de electronarcoză (după Pricope şi colab. 2004):

În ape curgătoare se recomandă utilizarea electronarcozei, care prezintă avantajul că nu omoară 

peştele,  iar  colectarea  este  aproape  totală  în  punctele  de  lucru.  Cu  toate  că  unele  studii 

demonstrează efectele negative ale aparatului de electronarcoză (Henry et al. 2003, Hollender & 

Carline 1994, Dalbey et  al.  1996, Thompson et  al.  1997),  de obicei aceste efecte nu afectează 

supravieţuirea peştilor pe termen lung (Dalbey et al. 1996). Pentru a diminua aceste efecte negative 

este indicat utilizarea curentului continuu pulsator (Dwyer & Erdahl 1995, Henry & Grizzle 2004). 

Tot în vederea diminuări efectelor negative este indicat ca peştii şocaţi să fie scoase cât mai repede 

din raza de acţiune a aparatului de electronarcoză (Sharber et al. 1994).

Ţinând cont de faptul că pe teritoriul sitului ROSCI0394 – Someşul Mic majoritatea apelor sunt ape 

curgătoare,  iar  apele  stagnante  (brațele  moarte  ale  Someșului  Mic)  sunt  de  mică  suprafață, 

colectarea probelor se va efectua cu aparatul de electronarcoză, ca o metodologie adecvată pentru 

evaluarea speciei

Rezultatele inventarierilor din teren:

Rezultatele inventarierilor din teren, sunt prezentate în tabelul de mai jos (Tabel nr. 1)  cât și pe 

harta alăturată (Harta nr. 1).

Tabel  nr.  1:  Datele  privind  punctele  de  colectare  unde  a  fost  identificată  specia  Cobitis  

(taenia) elongatoides:

Nume specie Nr. exemplar Data Latitudine Longitudine

Cobitis (taenia) elongatoides 1 18.08.2014 47.07420 23.93377
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Cobitis (taenia) elongatoides 1 26.08.2014 47.08747 23.92138

Cobitis (taenia) elongatoides informație  de 
la pescari

26.08.2014 47.08472 23.93104

Cobitis (taenia) elongatoides 1 26.08.2014 47.07725 23.93190

Cobitis (taenia) elongatoides 1 29.08.2014 47.06461 23.91923

Harta nr. 1: Punctele de colectare (cerc alb) unde a fost identificată zvârluga.
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RA.3.1. Inventarierea şi cartarea speciilor de nevertebrate
Se referă la subactivitatea:

A.1.6. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate

Elaborat de dr. Urák István, dr. Czekes Zsolt,  Osváth-Ferencz Márta experţi nevertebrate la Cluj-

Napoca, 22.09.2014.
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Maculinea teleius

Demumirea științifică: Maculinea teleius Bergsträsser, 1779

Denumirea populară:  fluturașul albastru cu puncte negre – ro, Scarce Large Blue – en, vérfű 

hangyaboglárka – hu

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074)

Statutul legal  de conservare:  Maculinea teleius  este  protejat  la  nivel european,  aparținând de 

taxoni vulnerabili. Specia apare și în Anexa II. a "Convenţiei de la Berna" (van Swaay şi colab.  

2010). În România intră în categoria taxonilor periclitați (Rákosy şi colab. 2003). Este protejat prin 

Directiva Habitate al Uniunii Europene, Anexa II., IV. şi prin OUG 57/2007 (OUG 57/2007, van 

Swaay şi colab. 2010). 

Morfologie

Specia prezintă dimorfism sexual:  la mascul,  partea dorsală a aripilor este de culoare albastru-

cenuşiu, cu pete brune, iar la femelă este caracteristică suprafața redusă a zonei albastre de la baza 

feței inferioare a aripilor. La ambele sexe partea ventrală a aripilor este cenușie. Anvergura aripilor 

este 27-36 mm (Gozmány 1968, Rákosy și Vodă 2008).

Răspândire în România

În România se regăsesc populaţii  izolate în Transilvania,  Maramureş,  Banat,  Crişana şi  Nordul 

Moldovei, lângă Botoşani (Rákosy și Vodă 2008). Specia apare uneori  alături  de alte specii de 

Maculinea:  de exemplu  cu  Maculinea nausithous Bergsträsser,  1779 la  Fănațele  Clujului  (jud. 

Cluj),  și  la  Rădăuţi  (jud.  Suceava),  sau  împreună  cu  M.  nausithous,  M.  alcon Denis  şi 

Schiffermüller,  1775 (M.  alcon  ‘xerophila’ Hirschke,  1904)  la  Fânaţul  Domnesc  (jud.  Cluj) 

(Rákosy și Vodă 2008, Vodă și colab. 2010).
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Habitat

Maculinea  teleius  preferă  habitatele  naturale  protejate  de  vânt,  cu  expunere  nordică,  cu  soluri 

sărace în substanţe nutritive, pajiştile calcaroase (Vodă și colab. 2010). Habitatele preferate sunt: 

fâneţe şi pajişti umede, păduri mlăştinoase, zone umede cu sorbestrea (Sanguisorba officinalis L.) 

(van Swaay şi Warren 1999).

Planta  de  gazdă  a  speciei  este sorbestrea, care  de  regulă  apare  agregat  în  habitatul  fluturelui 

(Nowicki şi colab. 2007, Rákosy și Vodă 2008, Nowicki şi colab. 2009, Vodă și colab. 2010).

Ciclul de viaţă

Fluturele adult îşi depune ouăle în iulie-august pe planta gazdă. Astfel, tânăra larvă se hrăneşte cu 

semințele  fragede ale  plantei  gazdă.  Dezvoltarea ei  în  plantă  este  rapidă şi  durează până la  al  

patrulea stadiu larvar. La momentul potrivit larva cade pe pământ, unde, în mod optimal, o găseşte 

pe furnica lucrătoare dintr-o specie  a genului  Myrmica (Thomas şi  colab.  1998),  care,  datorită 

compuşilor cuticulari de hidrocarburi asemănători cu cei ai larvelor de furnică, recunoaşte larva de 

fluture ca larvă proprie (Akino şi colab. 1999, Elmes şi colab. 2002, Schlick-Steiner şi colab. 2004, 

Schönrogge şi colab. 2004). În continuare dezvoltarea larvei se desfăşoară în colonie, unde petrece 

11 sau 23 luni (Witek şi colab. 2006), între timp ajungând la 98% din masa ei finală. Tot în colonie 

se petrece împuparea, iar după primăvară individul dezvoltat zboară din colonie (Thomas şi colab. 

1998).

Larvele ei adoptă strategia de tip prădător (Thomas şi colab. 1998, Thomas şi Settele 2004), care 

înseamnă  că  se  hrănesc  cu  larvele  de  furnici,  astfel  dezvoltându-se  mai  repede  (Fiedler  1998, 

Thomas şi colab. 1998).

Gazdele de furnici în Europa sunt:  Myrmica rubra L., 1758, M. scabrinodis Nylander, 1846, M. 

salina Ruzsky,  1905,  M.  gallienii  Bondroit,  1920,  M.  specioides Bondroit,  1918,  M.  vandeli  

Bondroit, 1919, M. ruginodis Nylander, 1846, M. rugulosa Nylander (Tartally şi Varga 2008, Witek 

şi colab. 2008, Tartally 2009, Witek şi colab. 2010).

Larvele  de  Maculinea  teleius sunt  atacațe  de  următorii  parazitoizi:  Neotypus  melanocephalus 

(Tartally 2005) şi Ichneumon eumerus Wesmael, 1857 (Tartally 2009).
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Amenințări şi măsuri de conservare necesare

Mărimea populaţiilor speciilor Maculinea arată tendinţă de micşorare în întreaga Europa (Wynhoff 

1998, van Swaay şi Warren 1999, van Swaay şi colab. 2010). Datorită ciclului lor special de viaţă,  

sunt foarte sensibili la schimbările mediului înconjurător. 

Specia  Maculinea  teleius este  periclitată  mai  ales  datorită  distrugerii,  fragmentării și  izolării 

habitatelor umede. Este puternic amenințată de intervenții antropice (construcții, drumuri, turism). 

Specia depinde de practicile tradiţionale de utilizare a terenurilor (cositul, pășunatul tradițional etc.) 

(van Swaay şi Warren 1999, Batáry şi colab. 2007, Kőrösi şi colab. 2009, Vodă şi colab. 2010, van 

Swaay şi colab. 2010).

Inventarierea speciei Maculinea teleius în Făgetul Clujului – Valea Morii 
(ROSCI0074)

Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Maculinea teleius

Situl Făgetul Clujului - Valea Morii a fost vizitat în perioada 20 iulie-20 august. Metoda folosită a 

fost  metoda transectelor  lineare.  Datorită  faptului  că marginile  sitului  respectiv  are  o suprafață 

redusă,  a  fost  posibilă  parcurgerea  totală  a  suprafeței  evaluate.   Identificarea  habitatelor 

corespunzătoare  a  fost  efectuată  cu  ajutorul  unei  metode  sistematice.  Pe  zona  studiată  a  fost 

amplasată un grid cu celule de 200×200 de metri, total 201 pătrate. Prin vizitarea fiecărui pătrat 

individual din acest grid asigurăm o distribuție egală a efortului și o acoperire omogenă a zonei 

studiate. 

Rezultatele observărilor pe teren

După parcurgerea totală a zonei studiate, prezența speciei a fost dovedită în următoarele pătrate: 

191, 205, 214, 264, 275. În total au fost identificate 29 de exemplare de Maculinea teleius (Tabelul 

1, Imagine 3).
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Specia Nr. indivizi Data N WGS 84 E WGS 84 Grid
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71353 23.57949 BM203
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71292 23.57811 BM203
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71219 23.57797 BM231
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71333 23.57985 BM203
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.7135 23.57942 BM203
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71232 23.57764 BM203
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71207 23.57784 BM231
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71106 23.57853 BM231
Maculinea teleius 1 02.08.2014 46.701653 23.589004 BM393
Maculinea teleius 2 02.08.2014 46.70164 23.589047 BM393
Maculinea teleius 1 02.08.2014 46.700959 23.590095 BM422
Maculinea teleius 1 02.08.2014 46.701355 23.589433 BM422
Maculinea teleius 1 11.08.2014 46.70968 23.575606 BM261
Maculinea teleius 1 11.08.2014 46.710009 23.575566 BM261
Maculinea teleius 1 11.08.2014 46.712324 23.578147 BM261
Maculinea teleius 2 13.08.2014 46.71260 23.57787 BM203
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71236 23.57672 în afara sitului
Maculinea teleius 1 01.08.2014 46.71232 23.57662 în afara sitului
Maculinea teleius 1 05.08.2014 46.71391 23.57584 în afara sitului
Maculinea teleius 1 05.08.2014 46.71405 23.57529 în afara sitului
Maculinea teleius 1 05.08.2014 46.7139 23.57572 în afara sitului
Maculinea teleius 1 05.08.2014 46.71362 23.57677 în afara sitului
Maculinea teleius 1 05.08.2014 46.71377 23.57659 în afara sitului
Maculinea teleius 1 05.08.2014 46.71417 23.57643 în afara sitului
Maculinea teleius 1 05.08.2014 46.71455 23.577 în afara sitului
Maculinea teleius 1 05.08.2014 46.71458 23.57697 în afara sitului
Maculinea teleius 1 17.08.2014 46.711856 23.576529 în afara sitului
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Distribuția speciei Maculinea teleius  în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii

Starea de conservare pe zona studiată

Chiar dacă specia va fi detectată pe zona studiată, starea de conservare a acestuia va fi probabil 

nefavorabilă din cauza lipsei de fâneţe şi pajişti umede cu sorbestrea. Specia este rară la nivelul 

sitului Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii. Datorită presiunii antropice extrem de ridicată 

din  cauza  proximității  orașului  Cluj-Napoca,  considerăm  că  starea  de  conservare  a  speciei 

Maculinea teleius este nesatisfăcătoare.

Datorită micșorării habitatului,  fără măsuri de protecţie adecvate, specia menționată o să dispară 

din  aria  protejată  Natura  2000  Făgetul  Clujului  –  Valea  Morii.  O  proporție  semnificativă  a 

exemplarelor de Maculinea teleius au fost găsite în afară ariei protejate, cea ce diminuează șansele 

de  supraviețuire  a  populației.  Pentru  a  preveni  scăderea  continuă  a  efectivului,  ar  fi  indicat 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 58



modificarea limitelor ariei protejate. 

Factori de periclitare

Specia Maculinea teleius este periclitată mai ales datorită distrugerii, fragmentării și izolării habita-

telor umede. Este puternic amenințată de intervenții antropice (construcții, drumuri, turism). Specia 

depinde de practicile tradiţionale de utilizare a terenurilor (cositul, pășunatul tradițional etc.) (van 

Swaay şi Warren 1999, Batáry şi colab. 2007, Kőrösi şi colab. 2009, Vodă şi colab. 2010, van 

Swaay şi colab. 2010). În zona pădurii Făget, şi în special zonele drumurilor există presiuni intensi-

ve din cauza construcţiei de clădiri. O altă cauză drenărilor din zonele umede unele populaţii sunt  

pe cale de dispariţie.

Alte observaţii

În  timpul  deplasărilor  pe  teren  au  fost  observate  în  aceeași  habitat  cu  Maculinea  teleius,  şi 

exemplare de  M. nausithous Bergsträsser,  1779 și  M. alcon Denis  și  Schiffermüller,  1775.  M. 

teleius apare alături de M. nausithous în Directiva Habitate al Uniunii Europene, Anexa II. și IV., 

iar M. alcon în Anexa IV. M. nausithous este o specie protejată de interes comunitar, dar nu apare 

care pe lista speciilor pentru care au fost desemnat situl. Au fost observate exemplare în pătratele: 

264, 275, din situl de interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074). 

Bigliografie

Akino, T., Knapp, J. J., Thomas, J. A. & Elmes G. W. (1999) Chemical mimicry and host specificity 
in the butterfly Maculinea rebeli, a social parasite of Myrmica ant colonies. Proc. R. Soc. Lond. B, 
266, 1419-1426.
Batáry,  P.,  Örvössy,  N.,  Kőrösi,  Á.,  Vályi  Nagy,  M.  &  Peregovits,  L.  (2007)  Microhabitat 
preferences  of  Maculinea  teleius (Lepidoptera:  Lycaenidae)  in  a  mosaic  landscape.  Eur.  J.  
Entomol., 104, 731-736.
Elmes, G. W., Akino, T., Thomas, J. A., Clarke, R. T. & Knapp, J. J. (2002) Interspecific differences 
in  cuticular  hydrocarbon  profiles of  Myrmica  ants  are  sufficiently  consistent  to  explain  host 
specificity by Maculinea (large blue) butterflies. Oecologia, 130, 525-535.

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 59



Fiedler, K. (1998) Lycaenid–ant interactions of the Maculinea type: tracing their historical roots in 
a comparative framework. Journal of Insect Conservation, 2, 3-14.
Gozmány L. (1968)  Nappali lepkék – Diurna. Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) 16,  
15. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 86.
Kőrösi Á., Szentirmai I.,  Örvössy N.,  Kövér Sz.,  Batáry P.  & Peregovits  L.  (2009) A kaszálás 
hatásának  vizsgálata  a  vérfű  hangyaboglárka  (Maculinea  teleius)  populációira  –  egy  kezelési 
kísérlet első tapasztalatai. Természetvédelmi Közlemények, 15, 257-268.
Nowicki,  P.,  Bonelli,  S.,  Barbero,  F.  &  Balletto,  E.  (2009)  Relative  importance  of  density-
dependent  regulation  and  environmental  stochasticity  for  butterfly  population  dynamics. 
Oecologia, 161, 227-239.
Nowicki, P., Pepkowskab, A., Kudleka, J., Skórka, P., Witeka, M., Settele, J. & Woyciechowskia, 
M. (2007) From metapopulation theory to conservation recommendations: Lessons from spatial 
occurence and abundence patterns of Maculinea butterflies. Biological Conservation, 140, 119-129.
Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.  57  din  20  iunie  2007  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate, 
conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  si  faunei  sălbatice  aprobată  prin  legea  49/2011  – 
Monitorul Oficial 262/2011
Rákosy,  L.,  Goia,  M.  &  Kovács,  Z.  (2003)  Catalogul  Lepidopterelor  României.  Societatea 
Lepidopterologică Română, Cluj-Napoca, p.132.
Rákosy, L. & Vodă, R. (2008) Distribution of Maculinea genus in Romania. Entomol.rom., 13, 9-
17.
Schlick-Steiner,  B. C., Steiner, F. M., Höttinger,  H., Nikiforov, A., Mistrik, R., Schafellner,  C.,  
Baier, P. & Christian, E. (2004) A butterfly’s chemical key to various ant forts: intersection-odour 
or aggregate-odour multi-host mimicry? Naturwissenschaften, 91, 209-214.
Schönrogge, K.,  Wardlaw, J. C., Peters, A. J., Everett, S., Thomas, J. A. & Elmes, G. W. (2004) 
Changes in chemical signature and host specificity from larval retrieval to full social integration in 
the myrmecophilous butterfly Maculinea rebeli. Journal of Chemical Ecology, 30, 1, 91-107.
Tartally, A. (2005) Neotypus melanocephalus (Hymenoptera: Ichneumonidae): the first record of a 
parasitoid wasp attacking Maculinea teleius (Lycaenidea). Nota lepid., 28(1), 65-67.
Tartally,  A.  (2009)  A  Maculinea  boglárkalepkék  Kárpát-medencéből  ismert  hangyagazdái, 
parazitoidjai és a hangyagazdák egyéb szociálparazitái. Természetvédelmi Közlemények, 15, 23-34.
Tartally,  A.  &  Varga,  Z.  (2008)  Host  ant  use  of  Maculinea  teleius in  the  Carpathian  Basin 
(Lepidoptera: Lycaenidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 54(3), 257-268.
Thomas, J. A., Elmes, G. W. & Wardlaw, J. C. (1998) Polymorphic growth in larvae of the butterfly 
Maculinea rebeli, a social parasite of Myrmica ant colonies. Proc. R. Soc. Lond. B, 265, 1895-1901.
Thomas, J. & Settele, J. (2004) Butterfly mimics of ants. Nature, 432, 283-284.
van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., Lopez Munguira, M., Šašić, M., Settele, J., 
Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. & Wynhof, I. (2010) European Red List of 
Butterfies. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
van Swaay, C. & Warren, M. (1999) Red Data Book of European Butterflies (Rhopalocera). Nature  
and Environment, 99, 28-41.
Vodă, R., Timuş, N., Paulini, I., Popa, R., Mihali, C., Crişan, A. & Rákosy, L. (2010) Demographic 
parameters of two sympatric  Maculinea species in  a Romanian site (Lepidoptera:  Lycaenidae). 
Entomologica romanica, 15, 00-00.

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 60



Witek, M., Nowicki, P., Sliwinska, E. B., Skórka, P., Settele, J., Schönrogge, K. & Woyciechowski, 
M. (2010) Local host ant specificity of Phengaris (Maculinea) teleius butterfly, an obligatory social 
parasite of Myrmica ants. Ecological Entomology, 35, 557-564.
Witek,  M.,  Sliwinska,  E.  B.,  Skórka,  P.,  Nowicki,  P.,  Settele,  J.  & Woyciechowski,  M. (2006) 
Polymorphic  growth  in  larvae  of  Maculinea  butterflies,  as  an  example  of  biennalism  in 
myrmecophilous insects. Oecologia, 148, 729-733.
Witek,  M.,  Sliwinska,  E.  B.,  Skórka,  P.,  Nowicki,  P.,  Wantuch,  M.,  Vrabec,  V.,  Settele,  J.  & 
Woyciechowski, M. (2008) Host ant specificity of large blue butterflies  Phengaris (Maculinea) 
(Lepidoptera: Lycaenidae) inhabiting humid grasslands in East-central Europe.  Eur. J. Entomol., 
105, 871-877.
Wynhoff, I. (1998) The recent distribution of the European  Maculinea  species.  Journal of Insect  
Conservation, 2, 15-27.

Isophya stysi

Cod Natura 2000: 4050

Denumirea  științifică  a  speciei:  Isophya  stysi  Čejchan,  1958;  sinonime:  Isophya  modestior 

Brunner von Wattenwyl, 1882, Isophya modestior stysi Cejchan, 1957

Denumiri populare (română, maghiară, engleză, germană): cosaşul lui Stys; Stys tarszája, Stys-

szöcskéje, erdélyi tarsza; Stys's bush-cricket; Sichelschrecke

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) 

şi Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Statut de protecție în România

Specia este  inclusă în  Directiva Consiliului  Europei  92/43 EEC, Anexa II.,  Directiva Habitate, 

Legea 462/2001. În formularul Natura2000 populaţia speciei este notată cu „B”, ceea ce semnifică 

faptul că populaţia la nivel naţional, se aflată într-o stare de conservare bună, populaţie ne-izolată, 

cu o arie de răspândire extinsă (C) şi evaluare globală – B (valoare bună). Situri desemnate pentru  

conservarea speciei: Apuseni, Cheile Turzii, Făgetul Clujului – Valea Morii, Mociar, Muntele Şes,  
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Pădurea Homiţa, Pădurea Tătăruşi, Podişul Lipovei – Poiana Ruscă, Poienile de la Şard, Slatina, 

Strei-Haţeg, Trascău.

Descriere

Morfologia externă a adulților (colorit,  dimorfism sexual,  posibilități  de confuzie cu alte specii 

similare): Culoarea corpului este verde. Antenele galbene sau verzui. Şanţul transversal este situat 

după  mijlocul  pronotului.  La  mascul  tegminele  sunt  verzi,  numai  regiunea  cubită  este  brună-

gălbuie. La femelă, tegminele sunt verzi cu o pata mică, brună-deschisă în mijloc. 

Primele două articole tarsale nu sunt şăntuite. Vârful vertexului este aproximativ atât de lat cât  

jumătate din grosimea primului articol antenal. Antenele aproape de 2 ori mai lungi decât corpul. 

Tegminele,  la  mascul,  au  aceeaşi  lungime  ca  şi  pronotul,  ajung  pâna  la  1/4  primului  tergit 

abdominal,  marginea  lor  lateral-internă  formând  un  unghi  obtuz  la  vârful  nervurii  stridulante. 

Nervura stridulanta are aproximativ jumătate din lăţimea pronotului. Cercii sunt puternic curbaţi în 

treimea lor distală. Nervura anală slab dezvoltată, aproximativ atât de lungă cât 2/3 din lungimea 

marginii posterioare a pronotului. Tegminele, la femelă, mult mai scurte decât pronotul, marginea 

lor posterioară este uşor rotunjită.

La mascul cercii, înainte de treimea lor distală sunt puternic şi brusc curbaţi. Treimea lor distală  

este aproape dreaptă, subţire, uşor turtită, cu vârful rotunjit, iar dintele are o poziţie dorsală. Placa  

subgenitală  cu  o  scobitură  triunghiulară.  La  femelă  oviscapul  de  o  lungime mijlocie  este  slab 

curbat, este puternic dinţat la vârf şi curbat. Placa subgenitală lată şi rotunjită (Kis 1976). 

Habitat 

Trăieşte  pe  pajişti,  poieni  şi  fâneţe  mezofile  din  apropierea  pădurilor,  în  interiorul  Bazinului 

Carpatic,  zona  Subcarpaţilor  Orientali  şi  din  partea  vestică  a  Podişului  Moldovei.  Este 

caracteristică în special pentru fâneţele montane din Munţii Apuseni, până la 1500 m altitudine. 

Ceea mai joasă semnalare a speciei a fost la 80 m altitudine, în Parcul Naţional Criş-Mureş din 

Ungaria (Nagy & Szövényi 1999). 

Hrană
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Se întâlneşte pe ierburi înalte cu frunze late cum sunt Veratrum, etc. si pe tufişuri mici de Rubus şi 

Prunus. Este o specie fitofagă şi polifagă, care consumă mai ales dicotiledonate (Corylus, Linaria, 

Rumex) (Nagy & Szövényi 1999). 

Reproducere

Ouăle le depune în sol, la o adâncime de 1-2 cm. Ecloziunea se face la sfârşitul lui aprilie şi la  

începutul lui mai. Adulţii încep să apară în iunie, trăieşte până în august.

Distribuția speciei

Este o specie  endemică pentru bazinul  Carpatic.  A fost  găsită  în:  România,  Ungaria,  Slovacia, 

Ukraina subcarpatică şi Polonia (Heller et al. 2008). În România este foarte răspândită, mai ales în 

Podişul Transilvaniei, Munţii Apuseni (Iorgu et al. 2008). Codrii Paşcanilor reprezintă limita estică 

a arealului speciei (Iorgu 2008).

Protecție

Factorii de risc pentru această specie sunt deteriorarea şi fragmentarea habitatelor naturale datorită: 

modificării structurii vegetaţiei, păşunatului, managementul forestier defectuos, cosire etc. Măsurile 

de conservare pentru aceasta specie presupune protejarea siturilor în care se găseşte, conservarea 

pajiştilor  mezofile  în  care  traiste  specia.  Efectuarea  de  păşunat  şi  cosit  alternativ  în  zonele 

respective, sau chiar interzicerea păşunatului şi a cositului în anumite zone (Iorgu et al. 2013).  

Inventarierea speciei Isophya stysi în Făgetul Clujului - Valea Morii 
(ROSCI0074) și în Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Isophya stysi

Pentru estimarea mărimii şi abundenţei populaţiilor de Isophya stysi, este recomandată combinarea 

şi folosirea alternativă, în funcţie de calitatea vegetaţiei, a următoarelor două metode (Iorgu et al. 

2013): (i) capturarea cu fileul entomologic, identificarea, numărarea şi apoi eliberarea, cu grijă, a 
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adulţilor întâlniţi  pe un transect  prestabilit;  (ii)  identificarea masculilor  adulţi  prin înregistrarea 

stridulaţiilor şi analiza acestora direct pe teren. 

În timpul  după-amiezii  şi  amurgului  adulţii  de  Isophya stysi se pot  colecta  cu ajutorul  fileului 

entomologic.  Această  metodă  constă  în  parcurgerea  unor  trasee  liniare.  Cu  această  metodă  se 

colectează insectele de pe o fâşie de circa 1 m lăţime. Pentru standardizare, se folosesc un număr 

egal  de cosiri  (de obicei  între  10 şi  50),  după care se  verifică conţinutul  sacului  (Forró 1997, 

Gardiner et al. 2005). Datorită eterogenităţii ridicate a vegetaţiei, noi am stabilit un număr de 10 

cosiri,  după care am verificat  conţinutul  sacului,  am numărat  şi  am eliberat  exemplarele  astfel 

colectate. Au fost numărate şi notate separat exemplarele juvenile, iar în cazul exemplarelor adulte 

au fost notate separat numărul masculilor şi cel al femelelor.

Efectivele care trăiesc pe tufişuri, se pot aprecia cu cea mai mare eficienţă cu metoda identificării  

masculilor prin sunet. Această metodă de colectare a sunetelor este descrisă în Orci et al. 2005. 

Stridulaţia speciei Isophya stysi constă în secvenţe de silabe foarte scurte (aproximativ 300 ms, la 

temperatura de 20°C), care au o intensitate mult mai mare, în comparaţie cu celelalte specii de 

Isophya, şi care sunt precedate de câteva impulsuri distincte. Cântă mai ales după masa şi seara. 

Masculii când se simt ameninţaţi, produc frecvent un sunet de atenţionare scurt dar puternic (Iorgu 

& Iorgu 2008). 

Lucrările de teren au fost efectuate începând cu luna mai, şi vor fi continua până la sfârșitul lunii  

august.  Pe baza rezultatelor obţinute prin activităţile de teren va fi posibilă estimarea abundenţei. 

Toate observaţiile înregistrate pe teren vor fi georeferenţiate pentru crearea hărţilor de răspândire 

digitală. 
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Fig. 1. Isophya stysi Cejchan, 1957 – mascul adult din zona studiată.

Fig. 2. Isophya stysi Cejchan, 1957 – femelă adultă din zona studiată.
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Rezultatele observărilor pe teren

Situl de Interes Comunitar Poienile de la Şard (ROSCI0356)

În situl Poienile de la Şard (ROSCI0356) nu s-a capturat şi nu s-a identificat nici un exemplar din 

această specie.

Situl de Interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

După parcurgerea  repetată  a  zonei  studiate,  am cartat  acele  pătrate  în  care  am capturat  şi  am 

identificat exemplare din specia Isophya stysi. În situl Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) 

au  fost  identificate  exemplare  din  specia  Isophya stysi în  5  pătrate:  BM131,  BM132,  BM146, 

BM147, BM166.

În raportul precedent erau semnalate larve de  Isophya din 42 de pătrate  din situl  Natura 2000 

Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) şi 2 pătrate din situl Natura 2000 Poienile de la Şard 

(ROSCI0356). Toate aceste pătrate au fost ulterior verificate de mai multe ori, şi astfel s-au putut 

identifica speciile  Isophya camptoxypha și  Isophya modesta. Specia  Isophya stysi fiind prezentă 

numai în acele 5 pătrate menționate mai înainte, în Valea Gârbăului, în situl Natura 2000 Făgetul 

Clujului – Valea Morii (ROSCI0074). 

Au fost capturate, determinate  şi ulterior eliberate 43 exemplare de  Isophya stysi  Cejchan, 1957, 

dintre care 27 masculi şi 16 femele (Tabel 1). 

Tabelul 1. Date de colectare referitoare la prezenţa speciei Isophya stysi Cejchan, 1957.

SPECIA EXEMPLARE DATA N WGS 84 E WGS 84 Gridsex M sex F
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7159 23.53102 BM146
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7157 23.53118 BM146
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7159 23.53144 BM146
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7159 23.53148 BM146
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7159 23.53270 BM146
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7160 23.53267 BM146
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Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7158 23.53274 BM147
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7159 23.53401 BM147
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7158 23.53406 BM147
Isophya stysi 1 05.07.2014 46.7175 23.53406 BM132
Isophya stysi 1 1 05.07.2014 46.7167 23.53085 BM146
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7158 23.53129 BM146
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7160 23.53207 BM146
Isophya stysi 3 1 26.07.2014 46.7148 23.53287 BM166
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7147 23.53358 BM166
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7148 23.53361 BM166
Isophya stysi 1 1 26.07.2014 46.7155 23.53320 BM147
Isophya stysi 2 26.07.2014 46.7158 23.53308 BM147
Isophya stysi 2 26.07.2014 46.7158 23.53301 BM147
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7160 23.53302 BM147
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7162 23.53289 BM147
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7160 23.53338 BM147
Isophya stysi 1 1 26.07.2014 46.7153 23.53469 BM147
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7155 23.53476 BM147
Isophya stysi 1 26.07.2014 46.7159 23.53318 BM147
Isophya stysi 1 09.08.2014 46.7172 23.53151 BM131
Isophya stysi 1 09.08.2014 46.7175 23.53195 BM131
Isophya stysi 1 09.08.2014 46.7173 23.53306 BM132
Isophya stysi 1 09.08.2014 46.7150 23.53416 BM166
Isophya stysi 1 09.08.2014 46.7156 23.53225 BM146
Isophya stysi 1 10.08.2014 46.7173 23.53134 BM131
Isophya stysi 1 10.08.2014 46.7171 23.53182 BM131
Isophya stysi 1 10.08.2014 46.7171 23.53191 BM131
Isophya stysi 1 10.08.2014 46.7174 23.53373 BM132
Isophya stysi 1 10.08.2014 46.7159 23.53141 BM146
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Fig. 4. Harta sitului de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) cu grid de 
celule de 200x200 m, şi observaţiile de Isophya stysi.

Starea de conservare pe zona studiată

Starea de conservare a speciei  Isophya stysi  Cejchan, 1957 este nefavorabilă în zona studiată din 

cauza lipsei de habitate, cauzată de păşunatul intensiv (în unele cazuri şi cu capre) şi defrişatul 

tufelor de Prunus spinosa de pe păşuni.

Factori de periclitare

Factorul  de  risc  cel  mai  important  pentru  această  specie  este modificarea  structurii  vegetaţiei 

datorită  păşunatului  (în  unele  cazuri  şi  cu  capre),  la  care  se  adaugă  managementul  forestier 
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defectuos. Măsurile de conservare pentru aceasta specie presupune conservarea pajiştilor mezofile 

în  care  trăieşte,  prin  efectuarea  de  păşunat  şi  cosit  alternativ  în  zonele  respective,  sau  chiar 

interzicerea păşunatului şi a cositului în anumite zone.

Alte observaţii

În timpul deplasărilor pe teren au fost observate specii de nevertebrate de interes Comunitar, care 

nu apar pe listele siturilor Natura 2000 studiate:

Situl de Interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) a fost observată în pătratele: BM378 şi BM044

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) a fost observată în pătratul BM39

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) a fost observată în pătratele:  BM036, BM130, BM132, 

BM147, BM148, BM203, BM260, BM261, BM262, BM346, BM393, BM402, BM406, BM423, 

BM430, BM431, BM450, BM472

Situl de Interes Comunitar Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) a fost observată în pătratul SR018.

Au fost  observate  şi specii  care  de  și  nu  reprezintă  interes  Comunitar,  sunt  protejate  la  nivel 

național (OUG 57/2007, Anexa 4B):

Situl de Interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Neptis  sappho Pallas,  1771  a  fost  observată  în  pătratele: BM010,  BM036,  BM046,  BM047, 

BM213, BM358, BM372, BM423, BM430

Maculinea  arion (Linnaeus,  1758)  a  fost  observată  în  pătratele:  BM005,  BM018,  din  situl  de 

interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074).

Situl de Interes Comunitar Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Neptis  sappho Pallas,  1771 a  fost  observată în  pătratul  SR003  din  situl  de  interes  Comunitar 

Poienile de la Şard (ROSCI0356).
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Anexa

Hărţile ariilor  protejate  cu  gridurile  de  200×200m  care  figurează  în  metodologiile  şi 

planificările detaliate ale activităţilor de evaluare

În metodologiile şi planificările detaliate ale activităţiilor de evaluare (A.1.1., A.1.2., A.1.3, A.1.4, 

A.1.5, A.1.6.) menţionăm locațiile punctelor de colectare pe teren. Aceste puncte de colectare am 

determinat pe baza gridurilor de 200×200 m aplicate pe hărțile ariilor protejate, fiecare unitate de 

grid dispunând de un cod unic. Hărţile au fost poziţionate în direcţie nord-sud. Fiecare sit are un cod 

unic, respectiv BM = ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii,  SR = ROSCI0356 – Poienile 

de la Şard iar  KS = ROSCI0394 – Someşul Mic. Fiecare unitate de 200×200 m a primit un cod 

unic, iar numerotarea lor a pornit de la stânga la dreapta şi de sus în jos. Astfel codurile unice în 

ariilor protejate arată în felul următor: ROSCI0356 – Poienile de la Şard are în total 30 de unităţi de  

grid: de la SR001 la SR030 (Fig.1.), ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii are în total 505 

de unităţi de grid: de la BM001 la BM505 (Fig.2.), ROSCI0394 – Someşul Mic are în total 91 de 

unităţi de grid: de la KS001 la KS091 (Fig.3.).
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Fig.1. Harta ariei protejate ROSCI0356 – Poienile de la Şard (grid de 200×200 m, coduri: SR001-SR030).
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Fig.2. Harta ariei protejate ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii (grid de 200×200 m, coduri: BM001-BM505)
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Fig.3. Harta ariei protejate ROSCI0394 – Someşul Mic (grid de 200×200 m, coduri: KS001-KS091).
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RA.4.4. Plan de management – prima versiune a planului
Se referă la subactivitatea:

A.4.1. Elaborarea planurilor de management

Elaborat de PROPARK la Cluj-Napoca, 22.09.2014.
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Glosar de termeni utilizați în Planul de management

Habitate  de interes  de conservare - habitate  de interes  comunitar  incluse în  Formularul  Standard,  habitate 
importante pentru speciile de interes comunitar incluse în Formularul Standard - ca loc de hrănire, reproducere,  
adăpost- habitate rare la nivel național.

Habitate prioritare – habitate considerate rare sau valoroase la,  nivel european, pentru care au fost stabilite  
strategii de conservare la nivel comunitar.

Specii de interes de conservare - specii de interes comunitar, incluse în Formularul Standard, specii importante 
pentru speciile de interes comunitar, incluse în Formularul Standard -de exemplu ca hrană- specii rare protejate  
la nivel național.

Defrișare  – îndepărtarea totală a vegetației lemnoase de pe o anumită suprafață. În cazul în care termenul se  
utilizează pentru o suprafață din fond forestier, descrie o acțiune de îndepărtare a vegetației lemnoase cu scopul  
de a schimba categoria de folosință -scoterea din fond forestier-. 

Direcție de management – în sensul utilizat în acest PM, termenul descrie ceea ce se dorește a se realiza prin 
activități  și  măsuri  de  management. Se  definesc  pentru  o  perioadă  de  cel  puțin  5  ani,  detalierea 
activităților/acțiunilor specifice urmând să fie facută în planurile de lucru anuale.

Activitate de management – una sau mai multe acțiuni care contribuie la obținerea rezultatelor dorite pentru 
fiecare direcție de management, cum ar fi, de exemplu, activități de patrulare, control, educație, realizarea unor  
trecători pentru pești sau distrugerea parțială a pragurilor de fund pentru a ajuta menținerea speciei, etc. Acestea  
sunt parțial descrise la Capitolul D5 și se stabilesc cu ocazia întocmirii planurilor de lucru anuale. 

Măsuri de management – sunt reguli specifice de utilizare a terenurilor și resurselor din AP impuse de statutul  
de AP, respectiv de necesitatea atingerii obiectivelor AP, de obicei incluse în Regulamentul AP. Exemplu: cosirea 
pajiștilor de interes de conservare numai după data de 1 iulie. 

Management adaptabil – acțiunile de management sunt astfel definite încât să permită adaptarea la modificări 
ale sistemelor naturale intervenite pe perioada de aplicare a planului de management sau redefinirea activităților  
și măsurilor de management, dacă prin monitorizare se dovedește că acest lucru este necesar.

Management participativ – planificarea și implementarea activităților de management se face cu implicarea /  
participarea factorilor interesați.
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Management activ – în cazul prezentului document, termenul se folosește pentru a indica necesitatea realizării 
unor activități și măsuri de management destinate special menținerii stării favorabile de conservare a speciilor și  
habitatelor  de  interes  de  conservare.  Fără  activitățile  și  măsurile  respective,  există  posibilitatea 
degradării/pierderii valorilor, cum ar fi de exemplu pierderea de habitate importante de pajiști în cazul necosirii  
fânețelor. 

Activități  cu impact  -  activitățile care au asemenea caracteristici  încât  se consideră că generează un impact  
asupra mediului. Cele cu impact semnificativ sunt definite de legislație. 
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Mulțumiri
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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Ce conține Planul de Management?
Ghid succint pentru o mai bună înțelegere a structurii și conținutului

Planul de management este structurat în așa fel încât să se poată face o analiză cât mai bună a informațiilor de  
care  se  dispune  la  data  elaborării.  Informațiile  și  analizele  sunt  redate  astfel  încât  detaliile  tehnice  să  fie  
prezentate cât mai succint pentru fiecare din domeniile la care se face referire -în principal ecologie, biologie,  
hidrologie, silvicultură, agricultură și altele- dar suficiente pentru a permite o bună înțelegere a legăturilor între  
situația actuală, tendințele de viitor și măsurile de management planificate. În cele ce urmează se redă foarte pe 
scurt ce conține fiecare capitol, sperând că astfel vom ajuta la înțelegerea mai ușoară a conținutului Planului de 
Management, permițând cititorului să se concentreze pe capitolele care îl interesează în mod deosebit. 

Sumar  - redă succinct aspectele principale din Plan

A. Introducere – De ce plan de management? 
De ce este nevoie de planul de management și care sunt prevederile legale în baza cărora s-a elaborat. 

B. Descrierea AP – Care este situația actuală în AP? – aspecte care explică și /sau influențează AP
Conține o descriere a situației actuale a AP, ca și cum s-ar ”fotografia” zona la momentul elaborării Planului de 
Management,  pentru  a  se  cunoaște  situația  actuală.  Descrierea  conține  informații  utile  pentru  elaborarea 
strategiei și a măsurilor de management  (Capitolul D). Informațiile sunt relevante pentru elaborarea celorlalte 
capitole din PM.

B.1. Informații generale
• despre ce arii protejate este vorba, 
• unde se află AP și ce suprafețe includ, 
• cine sunt proprietarii și gestionarii terenurilor, resurselor naturale și ale ariilor protejate, 
• cine sunt cei ce au interese și care desfășoară activități în AP,
• ce resurse are și ce activități a desfăşurat până în prezent custodele.

B.2. Descrierea mediului fizic și biotic
B.2.1. informații minime despre relief, rețeaua de ape, climă - factori ce determină prezența 
habitatelor și speciilor-,

B.3. Descrierea mediului biotic
B.2.1. situația actuală cu privire la prezența speciilor și habitatelor -prezentarea rezultatelor 
inventarierilor de teren- – reflectată și în hărțile din anexe.
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B.4. Informații socio-economice și culturale 
Aria protejată nu este ”ruptă” de contextul socio-economic. Ceea ce se întâmplă în zonă influențează în  
mod  semnificativ  biodiversitatea.  Capitolul  conține  informații  sumare  cu  privire  la  situația  socio-
economică,  necesare pentru a defini  situația AP pe teritoriile localităților  /  comunelor,  tendințele de 
dezvoltare, interesul pentru terenurile și  resursele naturale din zonă, situația sistemului educațional -  
pentru  stabilirea  programelor  de  educație  pentru natură  -,  potențialul  pentru noi  activități  legate  de 
valorile naturale. 
Toate acestea pot influența semnificativ managementul AP, întrucât activitățile umane au, în general,  
impact asupra naturii.

B.5. Informare, conştientizare, educare – activități desfășurate până în prezent. Ariile protejate au un 
rol important pentru educare și conștientizare cu privire la importanța protecției naturii. Este important 
să se știe ce s-a făcut până în prezent pentru a ajuta la planificarea acestui gen de activități pe viitor. 

B.6. Cercetare – ce aspecte relevante pentru managementul AP au fost cercetate până în prezent și ce  
infrastructură există pentru cercetare aplicată?

B.7.  Acțiuni  de  management  majore  desfășurate  în  AP –  ce  s-a  făcut  până  în  prezent  pentru 
managementul AP - principalele acțiuni și rezultate.

C. Evaluarea situaţiei actuale - Ce trebuie să păstrăm / îmbunătățim în zonă și de ce sunt necesare măsuri de  
management. Care sunt presiunile și amenințările?
Informațiile de la capitolul C sunt analizate din perspectiva conservării valorilor pentru care au fost declarate  
ariile protejate. 
 

C.1. Valori – Ce trebuie să menținem sau să îmbunătățim în AP? - Valori
Se descriu valorile care trebuie păstrate sau îmbunătățite.  În cazul  siturilor  Natura 2000 este vorba,  
obligatoriu, despre habitatele și speciile pentru care au fost declarate, conform Formularului Standard, 
dar au fost identificate și alte specii și habitate, respectiv alte valori considerate importante pentru zonă.  
Pe aceste valori se concentrează acțiunile de management pe viitor (Capitolul D4). 

C.2.  Presiuni  și  amenințări:  Ce  trebuie  reglementat  pentru  a  menține  sau  îmbunătăți  valorile? 
Presiuni și amenințări
Sunt descrise activitățile umane care, din cauza modului în care se desfășoară, au un impact asupra  
valorilor sau pot avea impact pe viitor. 

Prima versiune

Pag. 10 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

C.3. Evaluare – Care este starea actuală și tendințele în viitor în ce privește valorile AP? 
Se analizează dacă valorile sunt în stare corespunzătoare și care va fi evoluția amenințărilor?
Analiza se face în baza celor descrise la Capitolul B.1 cu referire doar la valorile identificate în capitolul  
C.1. și luând în calcul tendințele viitoare din perspectiva amenințărilor identificate în capitolul C.2. 

D. Strategia de management - Ce vrem pentru zonă pe viitor? Cum se va face managementul?
Natura și resursele naturale nu pot fi gestionate eficient pe termen scurt. Trebuie să definim ce anume vrem să  
obținem pe o perioadă mai lungă, iar PM să descrie ce anume ar trebui făcut în următorii cinci ani pentru a ne 
apropia  de realizarea țelului  –viziunii  -  propus.  Cunoscând valorile  avute,  situația  lor  actuală,  presiunile  și  
amenințările la care sunt supuse, se definește o strategie pe termen mediu sau lung, răspunzând la întrebările de 
mai jos. 

D.1. Viziunea - Cum vrem să arate AP peste 50 de ani?

D.2. Organizarea teritorială a managementului  –  În ce zone din AP trebuie să impunem condiții  
pentru desfășurarea activităților umane astfel încât să menținem sau să îmbunătățim valorile?
Se stabilește dacă sunt necesare măsuri speciale de management în anumite zone. Zonele cu cerințe 
speciale  în  ceea  ce  priveşte  măsurile  de  management  sunt  prezentate  pe  hartă.  Această  planificare  
”teritorială”, din punct de vedere a măsurilor de management, este foarte importantă, întrucât anumite  
aspecte vor trebui reflectate în managementul terenurilor și resurselor.

D.3. Strategia de management: 
Care este strategia pe termen mediu, definită în baza informațiilor din capitolele B și C? Domeniile  
pe care se vor concentra eforturile de management și obiectivele pentru fiecare din acestea.
Se descrie cum anume va fi  organizat  managementul,  definind domeniile pe care vor fi  desfășurate 
activitățile de management și ce anume vrem să obținem pe fiecare din aceste domenii -obiective-.

D.4. Planul operațional pe  cinci ani  –  Ce acțiuni de management sunt necesare pentru a realiza  
obiectivele definite la Capitolul D.3? 
Ce trebuie făcut în următorii cinci ani pentru a ne asigura că se menține sau se îmbunătățește starea  
speciilor  și  a  habitatelor,  respectiv  a  celorlalte  valori,  se  reduc amenințările  și  se  asigură  un  cadru 
corespunzător pentru ca zona să poată beneficia de o dezvoltare durabilă.
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D.5. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional  
Cum anume se  pot  realiza  acțiunile  din  Planul  operațional?  Exemple  de  activități  și  măsuri  de  
management
Se dau exemple de activități și măsuri de management, eventual restricții pentru câteva din acțiunile de 
management  definite  în  capitolul  D.4.  Acest  capitol  cuprinde  prevederi  care  se  regăsesc  și  în 
Regulament. 

E. Asigurarea implementării Planului de Management – Cum se implementează în mod eficient Planul de  
Management?

E.1. Sistemul de luare a deciziilor –  Cine ia deciziile în cazul în care trebuie modificate anumite  
prevederi din Planul de Management?

E.2.  Resurse umane pentru implementarea Planului  de Management -  Ce resurse umane sunt  
necesare pentru realizarea activităților din PM?

E.3.  Resurse financiare necesare pentru implementarea Planului  de Management  -  Ce resurse 
financiare sunt necesare pentru realizarea activităților din PM?

E.4.  Monitorizarea implementării  Planului  de  Management  –  Cum  apreciem dacă ne  atingem  
obiectivele și  cum ne asigurăm că măsurile  de management sunt  adaptate  – dacă este  necesar -  
pentru atingerea obiectivelor?
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Sumar

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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A. Introducere

A.1. Scopul Planului de Management

Planul de management a fost elaborat în vederea identificării strategiei de management a Sitului N2000 FCVM 
și stabilirea măsurilor de management și de monitorizare, astfel încât să se realizeze obiectivele pentru care a 
fost desemnat situl.

Complexitatea managementului ariei protejate este dată în principal de:

 multitudinea de valori pentru care a fost declarată aria protejată, 
 numeroasele presiuni și amenințări prezente în zonă,
 numărul  mare  al  factorilor  interesați:  proprietari  și  administratori  de  terenuri  și  resurse  naturale,  

comunități locale, autorități, instituții, organizații,
 faptul  că  responsabilitatea  pentru implementarea activităților  și  măsurilor  de management  nu revine 

numai administratorului AP ci și factorilor interesați,
 necesitatea definirii condițiilor în care comunitatea se poate dezvolta durabil cu menținerea valorilor și a  

serviciilor naturale, cel puțin la starea lor actuală sau chiar îmbunătățirea lor,
 caracterul neprevăzut al schimbărilor din natură și necesitatea adaptării la aceste schimbări. 

  
Ca urmare,  se impune o planificare atentă,  asigurând-se cadrul  necesar pentru un  management adaptabil și 
participativ.

Managementul adaptabil se referă la posibilitatea adaptării soluțiilor de management la realitățile caracteristice 
fiecărui moment. Având în vedere că acest plan trebuie să stabilească măsuri de management pentru gestionarea 
unor valori  naturale supuse unor modificări greu de anticipat,  modificări ce pot  apărea,  atât din cauza unor  
factori naturali cât și din cauza unor factori antropici, planul operațional a fost astfel stabilit încât să permită  
flexibilitate în stabilirea zonelor, în care se fac intervențiile și în detalierea măsurilor de management, având 
astfel un caracter adaptabil.

Principiul managementului participativ impune implicarea factorilor interesați, atât în procesul de elaborare a 
planului, cât și în implementarea acestuia. Pe parcursul elaborării planului au fost organizate întâlniri și dezbateri  
cu factorii interesați, Custodele depunând eforturi semnificative pentru a se asigura că toți cei interesați au fost  
informați și consultați în mod corespunzător, fie prin întâlnirile publice organizate, fie prin întâlniri cu specialiști  
de la instituțiile principale, cu responsabilități în zona sitului.

Planul  de  management  stabilește  responsabilitatea  implementării  măsurilor  speciale  de  management  pentru 
conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale, impunând implicarea nu numai a administratorului, dar 
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și al  autorităților,  așa cum se precizează în articolul 21 aliniatul  6 al OUG 57/2007:  ”Autorităţile locale şi  
naţionale  cu  competenţe  şi  responsabilităţi  în  reglementarea  activităţilor  din  ariile  naturale  protejate  sunt  
obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate şi, după caz, cu autoritatea  
publică  centrală  pentru  protecţia  mediului  şi  pădurilor,  măsuri  speciale  pentru  conservarea  sau  utilizarea  
durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management.” 
Ca urmare, Planul operațional detaliat, de la Capitolul D.4, stabilește responsabilitățile pentru implementarea  
acțiunilor de management.

Strategia  de  management,  respectiv  viziunea,  obiectivele  specifice  pe  domenii  și  subdomenii,  direcțiile  de 
management și acțiunile, respectiv măsurile de management au fost elaborate cu sprijin tehnic din partea echipei  
ProPark.  Deciziile finale,  cu privire la aceste aspecte,  au fost  luate de către Custode,  în urma discuțiilor  și  
consultărilor cu factorii interesați.

Planul  de management  este  un  instrument  important  pentru a  atrage  atenția  asupra  importanței  naturii  și  a  
resurselor  naturale  pentru  dezvoltarea  comunităților  și  a  necesității  menținerii  acestora  pentru  generațiile  
viitoare. În vederea asigurării bazelor pentru dezvoltare durabilă a zonei, prevederile Planului de management 
vor fi integrate în planurile strategice relevante, conform articolului 21 aliniatul 5:  ”Planurile de amenajare a  
teritoriului,  cele  de  dezvoltare  locală  şi  naţională,  precum  şi  orice  alte  planuri  de  exploatare/utilizare  a  
resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile  
planului de management.”

Prima versiune

Pag. 15 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

A.2. Baza legală a Planului de Management 

Baza legală este constituită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale  
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin  
Legea nr. 49/2011 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor  
naturale  protejate,  conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  și  a  faunei  sălbatice,  care  la  Art.  21.  prevede  
următoarele: 

 alineatul 2 - planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se  
avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia  Mediului/structurile din subordinea acesteia,  
după  caz,  şi  se  aprobă  prin  ordin  al  conducătorului  autorităţii  publice  centrale  pentru  protecţia  
mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate.

 alineatul 7 - Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri  
speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În  
cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes  
naţional, se va realiza un singur plan de management integrat, ţinând cont de respectarea categoriei  
celei mai restrictive.

Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2007,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  stabilește  prin 
articolul  11  că  ”Ariile  naturale  protejate  de  interes  comunitar  sunt  create  pentru  impunerea  unor  măsuri  
speciale în vederea conservării unor habitate naturale și/sau specii sălbatice de interes comunitar.”

Prima versiune

Pag. 16 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

B. Descrierea Sitului Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

B.1. Informaţii Generale 

B.1.1. Localizare

Situl  N2000  FCVM se  întinde  pe  o suprafaţă  de  1667 ha  şi  este  situat  în  zona  centrală  a  judeţului  Cluj, 
cuprinzând parțial următoarele localităţi:  municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu (Feleacu, Casele Micești,  
Vâlcele), comuna Floreşti (Floreşti, Tăuţi), comuna Ciurila (Ciurila, Sălicea), comuna Tureni (Tureni, Micești).

Prima versiune

Pag. 17 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

Din  punct  de  vedere  geografic  Situl  N2000  FCVM se  situează  în  partea  nord,  nord-vestică  a  Depresiunii 
Transilvaniei, fiind încadrată în subunitatea geografică a Dealurilor Feleacului din cadrul Podișului Someșan.

La nivel judeţean: Din punct de vedere administrativ zona protejată se situează în totalitate pe teritoriul județului  
Cluj.

Altitudinea medie este de 625 m. 

Coordonatele geografice Sitului N2000 FCVM sunt: Latitudine N 46º 42' 53'' şi Longitudine E 23º 34' 18''.

Situl N2000 FCVM se întinde pe o suprafață de 1667 ha în Dealul Feleacului, desfăşoară între altitudinile de 376 
m şi 832 m, valoare atinsă în Vârful Peana, având amplitudinea maximă de 456 m. Relieful coboară dinspre sud  
spre nord, spre municipiul Cluj-Napoca.

Autostrada Transilvaniană (A3) este paralel cu situl pe direcţia nord-sud, la o distanţă cuprinsă între 6-9 km. De 
asemenea, şi Drumul Naţional European (E81) este paralelă cu situl tot pe direcţia nord-sud, intrând odată limita  
sitului. Şi Drumul Naţional European (E60) trece prin nordul sitului, la o distanţă de 1.5 km. La limita sitului 
trece Drumul Sfântul Ioan dinspre municipiul Cluj-Napoca şi Drum Judăţean (DJ107R) traversează situl dinspre 
est către sud-vest şi apoi trece pe limita sitului.

Situl N2000 FCVM se poate accesa din următoarele localităţi: de pe Drumul Judeţean (DJ107R) municipiul 
Cluj-Napoca, de pe drumurile comunale: satul Feleacu, satul Casele Micești, satul Floreşti, satul Tăuţi, satul 
Sălicea, şi de pe drumurile exterioare: satul Ciurila şi satul Săliște.

Din  punct  de  vedere  administrativ,  Situl  N2000  FCVM  se  suprapune  pe  următoarele  unități  teritorial  
administrative (UAT): municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu, comuna Floreşti, comuna Ciurila şi comuna 
Tureni.

În proiecţie Stereografică 1970, coordonatele centroidului ariei protejate sunt: x=; y=.

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Prima versiune

Pag. 18 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

B.1.2. Cadrul legal şi administrativ pentru management

Desemnarea, limitele și categoriile de management ale ariilor protejate din zona Sitului N2000 FCVM

Situl  N2000 FCVM este  arie  naturală  protejată  de interes  comunitar  – categoria  sit  de importanţă 
comunitară  conform Directivei  Consiliului  92/43/CEE privind  conservarea  habitatelor  naturale  și  a 
speciilor de faună și floră sălbatică, desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 
nr.  1964/2007  privind  instituirea  regimului  de  arie  naturală  protejată  a  siturilor  de  importanţă 
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin 
Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011.

Pe suprafaţa Sitului N2000 FCVM se regăsesc alte arii protejate, după cum se prezintă în tabelul de mai 
jos (Tabel 1).

Tabel 1. Alte acte normative care au stat la baza declarării ariilor protejate
Aria protejată Declarată prin* Acte normative anterioare**
Făgetul  Clujului  (este 
integral  a  Sitului  N2000 
FCVM)

Hotărârea  nr.  147/1994  a  Consiliului 
Judeţean  Cluj,  Legea  5/2000  privind 
Planul de amenajare a teritoriului naţi-
onal - Secţiunea a III-a zone protejate 
(2.335).

Valea Morilor (este integral 
a Sitului N2000 FCVM)

Legea 5/2000 privind Planul de amena-
jare a teritoriului naţional - Secţiunea a 
III-a zone protejate (2.329).

Limitele Sitului N2000 FCVM au fost stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.  
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și 
Pădurilor nr. 2387/2011. Harta este pusă la dispoziția factorilor interesați de către autoritatea publică centrală  
pentru  protecția  mediului  prin  intermediul  paginii  de  internet  http://www.biodiversity.ro/n2000/,  conform 
actului normativ menţionat, precum și în Anexa 1. 

Limitele rezervațiilor naturale care sunt integral a Sitului N200 FCVM sunt prezentate pe harta din Figura 1.

Figura 1. Harta ariilor protejate ce se suprapun cu Situl N2000 FCVM.
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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Conform recomandărilor IUCN1, orice arie protejată poate fi încadrată, în baza obiectivelor de management, într-
una  din  cele  șase  categorii  de  management2 definite  de  IUCN.  Având  în  vedere  principalele  obiective  de 
management ale acestei arii protejate, se poate face o corespondență cu categoriile de management IUCN, după 
cum sunt prezentate în Tabelul 2. Analizând obiectivele de management, se consideră că situl desemnat pentru 
conservarea speciilor și a habitatelor de interes comunitar corespunde în foarte mare măsură obiectivelor de  
management ale ariilor protejate din categoria IV. IUCN.

Tabelul  de  mai  jos  (Tabel  2)  prezintă  suprafața  fiecărei  arii  protejate,  categoria  de management  în  care  se  
încadrează fiecare, precum și în ce măsură se suprapun diferitele arii protejate. Aceste suprapuneri influențează 
măsurile de management, așa cum se va vedea la capitolul D.2. Organizarea teritorială a managementului.

Tabel 2. Situația AP la care se referă planul de management

Numele AP
Categoria AP conform AP cu care se 

suprapune
Suprafața AP

cu care se suprapune
Legislaţiei 
Româneşti

IUCN S Totală a AP S suprapusă 

Făgetul  Clujului  – 
Valea  Morii 
ROSCI0074 

Sit Natura 2000 SCI IV.

Făgetul  Clujului 
(2.335)

Rezervaţie naturală IV. Făgetul Clujului – Valea 
Morii ROSCI0074 

10 ha 10 ha

Valea Morii (2.329) Rezervaţie naturală IV. Făgetul Clujului – Valea 
Morii ROSCI0074 

1 ha 1 ha

Prezentul Plan de management ține cont de rezervațiile care sunt integral parte din Situl N2000 FCVM și a fost 
elaborat conform prevederilor Legii 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care, în  
cazul suprapunerii unor arii protejate, recomandă elaborarea unui plna de management integrat.

Ca urmare măsurile de management pentru Situl N2000 FCVM sunt aplicabile și pentru rezervațiile incluse în 
sit. De asemenea, pentru aceste rezervații planul de management conține și măsuri de management specifice.

1Uniunea Internațională de Conservare a Naturii (International Union for Conservation of Nature)
2Dudley, N., (Editor) (2008) Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, Gland, Switzerland: IUCN – 
versiunea  în  limba  română:  http://www.propark.ro/ro/publicatii/ghidul-privind-aplicarea-categoriilor-de-management-al-
ariilor-protejate-75.html Aceste categorii de management sunt recunoscute în Legea 49/2011.
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Arii protejate limitrofe

Rezervaţiile naturală (Făgetul Clujului, Valea Morii) sunt integrală a Sitului N2000 FCVM.
În  imediata  apropiere  a  sitului  se  mai  găsesc  Valea  Ierii  ROSCI0263,  Dealurile  Clujului  Est  ROSCI0295,  
Pădurea  de  Stejar  Pufos  de  la  Hoia  ROSCI0146,  Poinile  de  la  Şard  ROSCI035,  Suatu-Cojocna-Crairât  
ROSCI0238.

Aceste arii protejate sunt importante pentru speciile din Situl N2000 FCVM, întrucât anumite specii au nevoie de 
spaţii  întinse, dincolo de limitele Sitului N2000 FCVM, fiind în acelaşi timp foarte importantă asigurare de 
coridoare  ecologice  între  ele.  În  plus,  colaborarea  cu  administratorii  şi  custozii  acestor  arii  protejate  poate  
contribui la creşterea eficienţei conservării acestor specii şi habitate, majoritatea speciilor şi habitatelor fiind  
comune.

Administrarea Sitului N2000 FCVM

Administratorul  AP,  împreună  cu  rezervaţiile  incluse,  este  Asociaţia  Natura  Transilvaniei  (ANaT),  fiind  o 
structură de administrare special constituită (sau: având calitatea de custode), conform Convenţiei de custode nr. 
320 din 26.02.2014 încheiată între aceasta şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. Administratorul va 
fi numit în continuare ANaT în acest document. 

ANaT o asociaţie cu caracter de mediu (ecologist), ştiinţific, educaţional, turistic, sportiv, cultural şi civic ce a  
luat fiinţa la data de 15/02/2012 la Cluj-Napoca şi funcţionează pe termen nedeterminat.  ANaT nu are scop 
lucrativ, este nepartizană politic şi acţionează în beneficiu public şi mutual nepatrimonial al membrilor ei. În 
prezent (iunie 2014) ANaT are un număr de 15 membri activi şi numeroşi simpatizanţi.

Membrii ANaT implicaţi în administrarea Sitului N2000 FCVM:
Mihai Constantinescu – custode, specialist biodiversitate
Vasilica Bîndeanu – management proiecte
Dan Tăuţan – fotoreporter
Mihaela Constantinescu – monitorizarea biodiversităţii, IT
Ioana Găzdac – organizare evenimente

Colaboratori:
Alexandru Bădărău – biogeografie / habitate - Facultate de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, UBB
Horaţiu Popa – specialist educaţie pentru natură, turism – Asociaţia Ecouri Verzi

Parteneri: 
Clubul Alpin Român
Asociaţia Ecouri Verzi

Prima versiune

Pag. 21 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

Scopul ANaT, conform Statutului asociaţiei, este protecţia, conservarea durabilă şi promovarea patrimoniului 
natural al Transilvaniei.

Principalele obiective prin care ne propunem să atingem scopul declarat sunt cele care implica managementul  
ariilor naturale protejate, şi anume:

 Implicarea activă în administrarea şi custodia de arii natural protejate prin crearea de structuri proprii de 
administrare sau în parteneriat cu autorităţile, diverse instituţii, organizaţii neguvernamentale, persoane 
fizice sau alte categorii interesate;

 Implicarea activă în identificarea, documentarea şi declararea de noi arii protejate;
 Implicarea activă în elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate;

Complementar ne propunem activităţi de cercetare ştiinţifică şi monitorizare în domeniul biodiversităţii:

 Implicarea activă în proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul ecologiei, protecţiei naturii şi ştiinţelor 
naturii în general;

 Implicarea activă în acţiuni de monitorizare sistematica, pe termen lung a stării de calitate a mediului în 
general şi din ariile naturale protejate în special;

 Acţiuni de refacere a arealelor naturale degradate;

O altă ramură de activităţi pe care şi le propune ANaT sunt cele de educaţie, informare şi sensibilizare asupra 
importanţei şi beneficiilor protejării valorilor naturale:

 Realizarea  de  materiale  informative  şi  promoţionale  (cărţi,  ghiduri,  broşuri,  publicaţii  electronice, 
calendare, fluturaşi etc.) despre patrimoniul natural al Transilvaniei în special şi al României în general;

 Organizarea de  manifestări  publice  cu  caracter  cultural,  sportiv  (competiţii  sportive)  având ca  scop 
promovarea patrimoniului natural al Transilvaniei în special şi al României în general;

 Organizarea de acţiuni educative în vederea informării,  promovării  şi  sensibilizării  publicului asupra 
patrimoniului natural al Transilvaniei în special şi al României în general;

 Promovarea unor forme de activităţi în aer liber, nedestructive (drumeţie etc.) şi sporturi în aer liber 
prietenoase cu mediul, nemotorizate şi care nu necesita infrastructuri (alpinism, escalada, schi de tură,  
alergare, bicicletă, călărie, parapantism etc.); 

 Oferirea de consultanţă, consiliere şi sprijin logistic celor interesaţi în dezvoltarea unor activităţi sau 
afaceri în spiritul păstrării patrimoniului natural;

Pagina de web al asociaţiei ANaT: http://www.naturatransilvaniei.ro/p/despre-noi.html.
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B.1.3. Drepturi de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor

Din punct de vedere al drepturilor de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor din Situl N2000 FCVM, 
se regăseşte o situaţie extrem de variată, cu numeroase instituţii şi persoane fizice deţinătoare de drepturi asupra 
terenurilor. Situaţia exactă a acestora încă nu se cunoaşte, Cadastrul General fiind în curs de elaborare.

Întreaga suprafaţă a AP este  situată pe teritoriul  judeţului  Cluj  în regiunea Centru.  Din punct  de vedere al  
distribuţiei teritoriale, pe localităţi, situl este împărţit după cum urmează: municipiul Cluj-Napoca (67,66%),  
comuna Feleacu (17,73%), comuna Floreşti (4,15%), comuna Ciurile (10,23%), comuna Tureni (< 1%).

Tabel 3. Grupuri de proprietari şi categoriile de terenuri pe care le deţin

Categorii de terenuri deţinute

Pădure Pășune şi Fânețe

Statul Român 525,80 ha -

Primării 243,40 ha -

Biserici 400,53 ha -

Persoane fizice 160,37 ha -

Persoane juridice de drept privat - 336,9 ha

TOTAL 1330,10 ha 336,9 ha

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.1.4. Factorii interesaţi 

Tabel 4. Analiza factorilor interesaţi identificaţi în procesul de realizare a planului de management

Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)
Autorităţi de mediu, 
de reglementare şi control activităţi
Asociaţia Natura Transilvaniei (AnaT) (cus-
tode)

Reglementarea activităţilor +++

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Clima-
tice

Asigurarea  cadrului  legislativ,  transcrierea 
directivelor  UE,  implementarea  politicilor 
de mediu la nivel naţional, responsabil pen-
tru  sistemul  de  arii  protejate,  responsabil 
pentru fondul forestier naţional.
Autoritatea contractantă pentru administra-
rea Sitului N2000 FCVM

+++

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj 
(APM Cluj)

Gestionarea,  avizarea  şi  controlul  sitului 
protejat

+++

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(MADR)

Reglementarea  activităţilor  agricole  şi  de 
dezvoltare rurală

++

Asociaţia Naţională Apele Române – Dire-
cţia Apelor Someș-Tisa

Administrarea şi regularizarea apelor aflate 
în proprietatea statului, respectiv a pârâuri-
lor, albiilor minore, a digurilor şi a zonelor 
de protecţie ale cursurilor de apă

++

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admi-
nistraţiei Publice

Reglementarea activităţii de turistice ++

Garda Naţională de Mediu Comisariatul Ju-
deţean Cluj

Inspecţie şi control din punct de vedere al 
protecţiei mediului (sancţiuni, amenzi, res-
tricţii )

++

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și 
de Vânătoare Cluj Napoca (ITRSV Cluj)

Inspecţie şi control în silvicultură şi vână-
toare.  Reglementarea  managementului  fo-
restier din afara fondului forestier.

++

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj Ordine publică, urmărire penală, etc. ++
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)
Inspectoratul de Jandarmeria Judeţean Cluj Ordine publică ++
Acordarea şi controlul plaţilor pe supra-
faţă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură Cluj (APIA Cluj)

Derulează fondurile europene pentru imple-
mentarea măsurilor de sprijin finanţate din 
Fondul European pentru Garantare în Agri-
cultură (FEGA)

++

Autorităţi ale administraţiei publice loca-
le

Consiliul Judeţean Cluj
Planificare teritorială şi strategică 
Administrarea drumurilor judeţene

++

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj

Asigură  realizarea  intereselor  naţionale, 
aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legi-
lor, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernu-
lui, a celorlalte acte normative, precum şi a 
ordinii publice

++

Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca
Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

+++

Primăria şi Consiliul Local a Comunei Fele-
acu

Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

+++

Primăria şi Consiliul Local Comunei Tureni
Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

++

Primăria şi Consiliul Local Comunei Floreș-
ti

Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

+++

Primăria şi Consiliul Local Comunei Ciurila
Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

++

Comunităţi şi grupuri de interese locale și 
regionale
Populaţia locală din AP și din imediata veci-
nătate

Proprietari de terenuri, gestionari şi/sau uti-
lizatori de resurse

+++

Reprezentanţi mass media Informare, conştientizare ++
Ciclişti Recreere +
Biserici, grupuri religioase Conştientizare +
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)
Vizitatori Recreere +
Administrare infrastructură
Compania Naţională de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale (CNADNR) - Direcţia Regi-
onală de Drumuri şi Poduri Cluj Napoca

Administrarea drumurilor naţionale +

Societatea Comercială de Distribuţie şi Fur-
nizare a Energiei Electrice Electrica SA
Filiala Electrica Distribuţie Transilvania 
Nord 
Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice 
Transilvania Nord Cluj-Napoca

Furnizare energie electrică +

Compania de Apă Someș SA
Furnizare  apă  potabilă,  colectare-epurare 
ape uzate

+

Transelectrica (Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice)

Întreţinere reţea electrică +

Administrare resurse

Direcție Silvică Cluj
Coordonare activităţi în fondul forestier de 
stat și privat, interes economic

+++

Ocol Silvic Cluj Management forestier +++
Ocol Silvic Turda Management forestier ++
Ocol Silvic Valea Ierii S.R.L. (privat) Management forestier ++
Școli, universități, muzee, institute de cer-
cetare 
Şcolile de pe teritoriul AP şi din imediata 
vecinătate

Activităţi  educative,  informare,  conştienti-
zare

++

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de 
Biologie şi Geologie

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

++

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria mediului

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)

Universitatea Sapientia, Departamentul de 
Ştiinţa Mediului

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Muzeul Zoologic al Universităţii Babeş-Bo-
lyai

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Vivariul al Universităţii Babeş-Bolyai
Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napo-
ca

Cercetare +

Organizaţii neguvernamentale 

Asociaţia „Apáthy István Egyesület”
ONG  susţinerea  şi  îmbunatăţirea  învăţă-
mântului  superior  în  limba  maghiară  şi 
ocrotirea naturii

++

Societatea Ornitologică Română Birou Teri-
torial Cluj

ONG protecţia mediului ++

Societatea Lepidopterologică Română ONG protecţia mediului ++

Asociaţia Ecouri verzi Cluj-Napoca ONG protecţia mediului ++

Asociaţia Transilvania Verde – Zöld Erdély 
Egyesület ONG protecţia mediului ++

Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din Ro-
mânia

ONG protecţia mediului +

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Na-
turii Grupul Milvus

ONG protecţia mediului +

BÖSZ la Uniunea Studenţeasca Maghiara 
din Cluj-Napoca

ONG studenţilor +

Organizaţia Studenţilor pentru Natură ONG studenţilor +

Asociaţia Ecologică Pădurea Verde ONG protecţia mediului +

Clubul Sportiv Clujul Pedalează ONG +
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)

Clubul de Cicloturism Napoca ONG +

Societate Organizată Sustenabil (SOS Cluj) ONG protecţia mediului +

Asociaţia Cabane de Creastă Magashegyi 
Menedékházak Egyesület ONG protecţia mediului +

Centrul Focal Asociaţia pentru Monitoriza-
rea şi Conservarea Biodiversităţii ONG protecţia mediului +

Asociaţia Green&Wild ONG protecţia mediului +

Organizații private 

Şcoala lui Gerula (Mugur Pop) protecţia mediului, recreere +

Finanţatori
Fundații, asociații, instituții ce gestionează 
fonduri nerambursabile sau sunt interesate 
în a sprijini activitatea AP

Sprijin pentru activităţi de conservare, edu-
caţie, conştientizare şi ecoturism, responsa-
bilitate socio-economică

++
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B.1.5. Resurse pentru management şi infrastructura 

B.1.5.1. Administrare

Echipa de administrare a Sitului N2000 FCVM este parte a AnaT şi are 10 persoane în structură (8 angajaţi, 2  
colaboratori) acoperind următoarele domenii de activitate:

 Planificarea, coordonarea şi supravegherea activităţilor desfăşurate pe teritoriul Ariei;
 Pază;
 Măsuri de conservare a biodiversităţii (inclusiv monitorizarea);
 Turism rural şi eco-turism;
 Educaţie şi conştientizare publică;
 Relaţii cu comunităţile şi cu alţi factori interesaţi;

În activităţile de administrare a Sitului N2000 BCJ sunt implicaţi şi ceilalţi membrii activi ai AnaT.

Obiectivul echipei de administrare este asigurarea conservării valorilor naturale din Situl N2000 FCVM prin 
aplicarea unui management adaptabil.

B.1.5.2. Personal (număr, poziţie, responsabilităţi)

Figura 2. Organigrama echipei de custodie
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B.1.5.3. Sistemul decizional
Deciziile privind managementul Sitului N2000 FCVM sunt luate de echipa de administrare a AP din cadrul 
ANaT.

Deciziile finale legate de realizarea oricăror investiții sau proiecte se iau de către autoritățile de mediu, respectiv  
APM Cluj, în baza prevederilor legale în vigoare, prin eliberarea avizelor/acordurilor/autorizațiilor de mediu, 
respectiv al autorizațiilor de gospodărire a apelor. Custodele are obligația să analizeze impactul potențial și să își  
exprime  punctul  de  vedere  pentru  toate  proiectele  și  planurile  de  pe  teritoriul  AP,  avizul  acestuia  fiind 
obligatoriu, conform legislației în vigoare.

Planul de Management al Sitului N2000 FCVM și Regulamentul final se avizează de către Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii  
publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate.

Custodele  consultă  factorii  interesați  în  legătură  cu  deciziile  și  activitățile  importante  prin  intermediul  
internetului, anunțuri la primării și școli, întâlniri tematice.

Administrația/custodele are următoarele obligații principale: 
 să administreze aria naturală protejată;
 să controleze modul de aplicare a legislației și a planului de management;
 să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protecţii eficiente a ariei naturale protejate şi a 

valorilor patrimoniului natural;
 să  contribuie  la monitorizarea speciilor  şi  habitatelor  de interes  naţional  şi  comunitar,  precum şi  la  

cartarea habitatelor şi distribuţia speciilor;
 să  elaboreze  şi  să  transmită  spre  aprobare,  la  autoritatea  responsabilă,  regulamentul  ariei  naturale 

protejate; 
 să elaboreze şi să transmită spre aprobare autorităţii responsabile planul de management al ariei naturale 

protejate;
 să asigure instruirea necesară a persoanelor implicate în activitatea de custodie;
 să promoveze acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu privire la necesitatea protecţiei  

naturii şi la rolul ariilor naturale protejate;
 să furnizeze prompt informaţii la solicitarea autorităţii responsabile şi să înştiinţeze direct şi operativ  

despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural;
 să prezinte autorităţii responsabile un raport anual complet privind starea ariei naturale protejate, modul  

de gestionare a eventualelor probleme apărute şi acţiunile întreprinse în baza planului de management, 
precum şi situaţia realizării obligaţiilor asumate;

 să identifice orice prejudicii cauzate de terţe persoane bunurilor patrimoniului natural;
 să  informeze  în  scris  autoritatea  responsabilă  în  termen  de  48  de  ore  de  la  producerea/luarea  la 

cunoştinţă a prejudiciului.
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B.1.5.4. Resurse pentru management

În prezent, Custodele dispune de următoarea infrastructură pentru managementul AP:
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Pentru desfăşurarea activităţilor, Custodele are în dotare:

Tabel 5. Dotare
Dotare Tip / Marca / Model Detalii 
Sediu Spaţiu de 25 mp compus din birou, grup 

sanitar şi spaţiu de trecere, complet 
echipat.

Situat în municipiul Cluj-Napoca la 
aprox 3 -5 km distanta fata de sit 
(funcţie de ruta aleasa).

Autoturism Dacia Solenza An fabricaţie 2004 

Calculator desktop Compatibil PC AMD1200Mhz, 2GB RAM, 
HDD120GB, inscriptor CD/DVD 

Calculator portabil DELL Inspiron 640 DualCore 1200MHz, 1GB RAM, 
HDD80GB 

Imprimanta Canon Jet de cerneala 

Aparat GPS Garmin 60CSx Model special pentru activităţi 
outdoor 

Aparat foto compact Olympus C760 3,2MP, carduri memorie 3GB, funcţie 
filmare, telezoom 10x optic 

Aparat foto SLR Olympus E510 10MP, carduri memorie 14GB, 2 
obiective (zoom normal şi telezoom) 

Statii emisie-receptie Cobra 2 bucăţi, raza de acţiune 12 km 

Imbracaminte outdoor Diverse Haina tip “Goretex”, pelerina de 
ploaie, haine tip “polar”, pantaloni 

Incaltaminte outdoor Diverse Bocanci de vara si de iarna, cizme de 
cauciuc 
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Echipament schi de 
tura 

Hagan, Dynafit 

Motoferastrau cu 
benzina

Maşina de găurit cu 
percuţie

Bosh

Ferăstrău unghiular 
electric

Bosh

Unelte realizare şi 
întreţinere amenajări 
turistice 

Diverse Secure, fierastrau de mana, galeti, 
roaba, pensule, surubelinite, chei 

B.1.6. Planuri și programe relevante pentru managementul AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Concret, până în momentul de faţa, ANaT a desfăşurat următoarele activităţi, defalcate pe direcţii de acţiune:

Administrarea de arii protejate
 Începând cu luna februarie 2014 ANaT este custode al  Sitului  Natura 2000 ROSCI0074 – “Făgetul  

Clujului  –  Valea Morii”  şi  a  Rezervaţiei  Naturale  de interes  naţional  2.335 “Făgetul  Clujului”  prin 
Convenţia de custodie nr. 320 din 26.02.2014 cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 Începând cu luna februarie 2014 ANaT, în parteneriat cu Asociaţia Ecouri Verzi, este custode al Sitului  
Natura  2000 ROSCI0233 – “Someşul  Rece” prin Convenţia  de custodie  nr.  319 din 26.02.2014 cu 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 ANaT a participat voluntar la elaborarea planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI263 
Valea  Ierii  prin  consultanţă  şi  propuneri  la  măsurile  de  management  pentru  habitate  şi  specii,  prin 
participarea la cele trei şedinţe publice cu factorii interesaţi, furnizarea de materiale fotografice etc.

 Colaborarea  cu  Administraţia  Sitului  Natura  2000  ROSCI0253  Trascău  pentru  bună  administrare  a 
extremităţii  nord-estice  a  sitului,  zona  Cheile  Tureni  -  Cheile  Turzii  prin  acordarea  de  consultanţă, 
deplasări în teren pentru documentare, semnalarea unor nereguli observate în aria protejata etc.

 ANaT a depus numeroase sesizări şi informări către autorităţi în legătură cu nereguli semnalate în arii  
protejate: depozitarea unor deşeuri, extracţii de piatră etc.

 ANaT este membru fondator al Federaţiei Coaliţia Natura 2000 România.

Cercetare ştiinţifică în domeniul biodiversităţii:
 În  perioada  iunie  2012 -  august  2013 ANaT a  desfăşurat  un  proiect  de  cercetare  ştiinţifică  pentru 
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monitorizarea faunei de mamifere medii şi mari în zona Masivului Gilău - Muntele Mare, cu ajutorul  
camerelor foto / video cu declanşare automata. Rezultatele urmează să apară publicate într-o revista de  
specialitate.

Activităţi educative, informative şi de sensibilizare: 
 ANaT a participat la numeroase dezbateri publice în probleme ce implicau arii naturale protejate: Situl 

Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa, Rezervaţia Naturală Cheile Turzii etc.
 Organizarea de expoziţii foto 
 Organizarea de proiecţii publice de imagini şi filme pe teme de ecologie şi biodiversitate
 Colaborarea  cu  Agenţia  de  Protecţia  Mediului  în  cadrul  implementării  proiectului  SINCRON  prin 

susţinerea unei expuneri în cadrul seminarului de informare-sensibilizare asupra importanţei protejării 
sitului  Natura  2000  ROSCI263  Valea  Ierii,  prezentare  cu  titlul  “Exemple  de  bune  practici  în 
managementul siturilor Natura 2000”. În plus am acordat consultanţă furnizând informaţii despre locaţii  
de desfăşurare a diverselor evenimente sau pentru realizarea de filmări.

 Organizarea în parteneriat cu Asociaţia Clubul Alpin Roman, în 2013 şi 2014, a concursului de alergare 
montana  (trail-running)  “Maraton  Apuseni  -  Hoinari  prin  trecut”  ce  a  adunat  la  start  peste  500 de 
alergători. Evenimentul s-a desfăşurat în zona Muntele Băişorii - Posaga şi a avut drept scop, printre  
altele, şi promovarea potenţialului turistic al ariilor protejate situri Natura 2000 Trascău şi Valea Ierii şi  
sensibilizarea publicului asupra importantei conservării valorilor naturale prezente aici.

B.1.7. Sistemul de planificare a activităţilor, monitorizare şi raportare
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.8. Scurt istoric al managementului și al activităților major de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.2. Mediul fizic

Situl  NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii se întinde la nord de municipiul Cluj-Napoca, 
pe o suprafață totală de 47 ha. Din punct de vedere geografic aria protejată se situează în partea nord, nord-
vestică a Depresiunii Transilvaniei, fiind încadrată în subunitatea geografică a Dealurilor Feleacului din cadrul  
Podișului Someșan. Dealurile Feleacului se evidențiază prin caracterul periferic în cadrul Podișului Someșan,  
totuși fiind determinat de limite geografice foarte clare față de unitățile învecinate. Astfel limita nordică este  
reprezentată de valea Someșului Mic, între localitățile Dezmir și Luna de Sus, cea vestică de zona de contact 
litologic dintre structura cristalină și cea sedimentară, reprezentată în mare parte de depresiunea submontană a  
văii Iara. Limita sudică se dezvoltă de-a lungul barierei de calcare jurasice a Culmii Sănduleștilor, prelungită de 
Dealul Dăbăgăului. Spre est tranziția dintre Dealurile Feleacului și Câmpia Transilvaniei este mai puțin evidentă  
și  în  acest  context  și  discutabilă.  Culoarul  Apahida‒Câmpia  Turzii  de-a  lungul  unor  văi  opuse  (Valea  
Maraloiului, afluent al Someșului Mic și Valea Florilor, tributar a Arieșului) deși devine cât mai evidentă, totuși  
din cauza unor  aspecte  peisagistice  culoarul  suspendat  între  localitățile  Dezmir  și  Turda  (pe  văi  tot  opuse,  
Zăpodie și Valea Caldă Mare) este mai justificată. În acest context localitățile Dezmir, Pata, Boju, Crairât cu o 
economie specializată pe agricultura cerealelor se include în unitatea Câmpiei Transilvaniei (Oancea şi colab.,  
1987, Bănărescu şi colab., 1960).

Astfel  aria  protejată  se  întinde  pe  partea  nord,  nord-estică  a  Dealurilor  Feleacului,  fiind  reprezentat  de  
coordonatele  geografice lat.  N 46º 42'  53” şi  long.  E 23º  34'  18”.  Din punct  de vedere administrativ  zona 
protejată se situează în totalitate pe teritoriul județului Cluj și a zonei metropolitane Cluj-Napoca (Cristea şi 
colab., 2002).

B.2.1. Condiții geologice, aspecte fizico-geografice

Datorită  așezării  geografice  în  zona  de  contact  cu  mai  multe  unități  de  bază,  la  periferia  depresiunii  
Transilvaniei, în interferența caracterului muntos al Apusenilor și ținutul piemonturilor interni ai Transilvaniei s-
a dezvoltat un substrat litologic complex cu o alternanță stratigrafică semnificativă care conferă zonei Dealurilor 
Feleacului o unitate dar și o diversitate morfologică accentuată (Bănărescu şi colab., 1960).

Conform aspectelor geomorfologice, și a diversității peisajului, Dealurile Feleacului poate fi împărțită în două 
subdiviziuni.  Partea  nordică  reprezintă  dealurile  propriu  zise,  iar  cea  sudică  se  remarcă  printr-un  complex 
depresionar.  Dealurile  Feleacului  se  impune ca  o culme unitară,  desfășurată  pe circa  25 km lungime,  cu o  
orientare est‒vest, de-a lungul vârfurilor cele mai semnificative din zonă: Măgura Sălicii 825 m, Peana 832 m, și  
Feleac 757 m. Astfel privit de pe Cetățuia din Cluj-Napoca pe direcția vest‒est se evidențiază o descreștere  
treptată a altitudinilor din zona de contact cu aria muntoasă a Apusenilor până la trecerea mai coborâtă la Câmpia 
Transilvaniei în est.
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Din punct de vedere structural relieful s-a dezvoltat pe un fundament necutat, în care stratele eocene, oligocene 
și sarmațiene se dispun monoclinal spre Câmpia Transilvaniei. Conform Morariu ‒ Mac (1967) în ansamblu 
zona dealurilor înalte piemontane a Feleacului, împreună cu cea a Lombului reprezintă un sistem de suprafețe 
erozivo-piemontane,  fragmentate în culmi  izolate prin acțiunea eroziunii  fluviatile inegal  exercitate încă din 
pliocen până în zilele noastre. Împrejurimile ariei protejate și a Municipiului Cluj-Napoca se disting printr-o 
mare varietate litologică care se evidențiază prin existența rocilor metamorfice, magmatice și sedimentare pe o 
distanță relativ redusă de 25 km în direcția vest‒est de la zona de contact dintre masivul cristalin al Gilăului și 
depozitele sedimentare ale Depresiunii Transilvaniei. Această zonă apare în terminologia geologică sub numele  
de „aria Gilăului” (Baciu‒Filipescu, 2002). Astfel în zona studiată se regăsesc formațiuni  Paleogene (Eocen 
Superior,  Oligocen),  Neogene  (Miocen  Inferior  ‒  Mediu)  și  Pleistocene,  Holocene.  Privit  de  pe  Dealul  
Feleacului partea vestică a orizontului este dominat de masivul muntos Gilău‒Muntele Mare format din roci 
metamorfice de tipul șisturilor cristaline. Spre est în măsura apropierii față de aria protejată și Municipiul Cluj-
Napoca peste șisturile cristaline se așează pachete de sedimente de vârstă cretacică continuând până la marginea 
vestică a comunei Gilău. Peste acest pachet sedimentar de bază se depune seria sedimentelor Paleogene care se  
întind  pe  o  distanță  semnificativă,  ajungând  chiar  până  la  marginea  estică  a  Cetățuii  Clujului.  Depozitele 
Paleogene au o orientare  ușoară  spre NE cu o înclinare  de 7‒8º peste  care  s-au depus depozitele  Miocene 
transgresiv  și  discordant  (aproape  orizontal).  Conform  cercetărilor  efectuate  de  Poszet  (2011)  din  cauza  
mișcărilor neotectonice s-au evidențiat falii cu amplitudini foarte variate, ajungând chiar până la zeci de metri.  
De la Cetățuia Clujului spre est către Someșeni și Apahida găsim numai sedimente Miocene, mai tinere, alcătuite  
predominant din marne intercalate cu tufuri vulcanice. Cercetările efectuate în zonă au determinat cutarea ușoară 
a acestora formând o serie de boltiri și zone mai scufundate. În nucleul acestor boltiri pe alocuri pătrund masive  
de sare, care ies uneori la suprafață sau se apropie mult de aceasta, de exemplu în cazul formațiunilor de sare de  
la Someșeni, Dezmir, Cojocna (Mészáros, 1976). Spre contactul cu Câmpia Transilvaniei, de la Apahida spre est 
și sud-est sub pachetele groase de sedimente găsim formațiunile Neogene cu domurile de gaze și de sare. Cele  
mai recente formațiuni aparțin Cuaternarului fiind în strânsă legătură cu procesele de denudare și  activitatea 
fluviatilă care au rezultat formarea suprafețelor de eroziune și acumularea depozitelor superficiale.

Din  acest  ansamblu  geografic  aria  protejată  și  subzona  dealului  piemontan  al  Feleacului  este  alcătuită  din  
nisipuri, gresii nisipoase, conglomerate și marno-argile cu intercalații de tufuri vulcanice. Depozitele sarmațiene 
determină semnificativ structura litologică, dar totuși trebuie să remarcăm că din cauza proceselor de denudare și  
nivelare la nord de creasta Feleacului, spre Municipiul Cluj-Napoca acestea se pot observa numai în cazuri foarte  
rare,  mai  ales  de-a  lungul  câtorva  pârâuri  care  coboară  spre  Someșul  Mic.  Aici  mai  putem să  observăm 
concrețiunile grezoase, precum și depozitele nisipoase, marnoase. La sud de creasta Feleacului, de-a lungul Văii  
Căprioarei sarmațianul apare în continuitate de sedimentare cu depozite bugloviene, și cele tornoniene. Iar spre 
vest  în  zona  Sălicei  depozitele  sarmațiene  se  evidențiază  transgresiv  și  discordant,  direct  peste  depozitele  
Eocene. O caracteristică specifică a depozitelor sarmațiene sunt formațiunile de natură diagenetică, denumite  
„concrețiunile de Feleac”. Acestea sunt prezente adesea sub forma unor corpuri rotunjite, sferice, fiind rezultatul  
depunerii treptate a carbonatului de calciu existent între depozitele sarmațiene în jurul unui nucleu de precipitare.  
Dimensiunea acestor concrețiuni uneori poate să atingă diametrul de 2 m și prezența lor nu se restrânge numai la  
partea superioară a versanților Dealului Feleac, dar și datorită mișcărilor gravitaționale, mase mari ale acestei  
unități  se pot găsi și  în aval, fiind foarte răspândit în zona Făgetului. În arealul Măgurii Sălicei în structura  
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depozitelor sarmațiene apar uneori și blocuri mari de șisturi cristaline care conform noțiunii geologice de „munți  
ascunși” indică prezența unor insule ridicate ce se înălțau pe fundul mării sarmațiene (Mészáros, 1976).

Particularitățile litologice se evidențiază și în relieful Feleacului care prezintă un aspect diversificat pe axa vest‒
est, sectorul vestic fiind dominat de suprafețe structurale, cueste, doline dezvoltate pe calcare Eocene, iar cel  
estic fiind determinat de nisipurile sarmatice care, grupate împreună cu marne impermeabile, condiționează un 
front larg de alunecări.

Conform cercetărilor lui Poszet (2011) în modelarea versanților de către alunecări de teren, în zona studiată se  
pot contura două perioade intensive de modelare: o primă fază în Pleistocen și o a două fază care e în strânsă  
legătură cu activitățile antropice care s-au intensificat mai degrabă în a doua jumătate a secolului 20. Majoritatea  
alunecărilor mai vechi s-au format odată cu schimbările climatice din perioadele glaciare și periglaciare când pe  
substratul înghețat partea superioară dezghețată a alunecat spre vale. Din această cauză găsim zone restrânse ale 
depozitelor sarmațiene ale Formațiunii Gresiei de Feleac pe întreaga suprafață nordică a Dealurilor Feleacului.  
Alunecările mai mari de tip “glimei” (de ex. la Dealul Râpos) și alunecările care s-au deplasat pe planul unor  
falii (de ex. în nordul Făgetului, pe versantul stâng al văii Peșcăi) s-au format în mare majoritate în această  
perioadă.

În partea superioară a versanților Dealului Feleac, pe baza depozitelor sarmațiene s-au format alunecările mai  
vechi Pleistocene în formă de valuri care sunt stabilizate sau parțial stabilizate. Formarea lor este în strânsă  
legătură cu existența semnificativă a faliilor din zonă.

Alunecările mai recente apar sub formă de lentile și brazde și sunt foarte răspândite în întreaga zonă studiată.  
Unele alunecări sunt stabilizate natural, altele prin metode antropice și de foarte multe ori cele active au încă  
implicații semnificative chiar și în arealul construit al Municipiului Cluj-Napoca (Poszet, 2011).

B.2.2. Formațiunile geologice în zona Sitului N2000 FCVM

Situl N2000 FCVM se distinge prin extinderea geografică cea mai semnificativă, dar în același timp și prin  
diversitatea formațiunilor litologice. Pe baza acestei varietăți litologice, dar și din cauza aspectelor morfologice  
versanții din dreapta Someșului Mic pot fi împărțite în două sectoare de-a lungul văii Popii. Astfel la vest de  
valea Popii morfologia sectorului este determinat de prezența  formațiunilor  Eocene  precum  Formațiunea‒ 
marnelor de Brebi, a Calcarului de Cluj, de Jebucu și argilelor de pe valea Nadășului. La est de valea Popii  
prezența depozitelor sarmațiene, a Formațiunilor Gresiei de Gruia și a Tufului de Dej determină morfologia 
peisajului.

În extremitatea vestică  a  ariei  protejate  în  zona Văii  Gârbăului  găsim cele mai  vechi  depozite continentale  
aparținând Formațiunii de valea Nadășului. Formațiunea de Valea Nadășului cunoscută în trecut și sub numele 
de „seria vărgată superioară” este alcătuită din două serii litostratigrafice, una de bază nisipoasă, având grosimi  
de 10-20 de metri, iar una superioară care conține argile siltice roșii atingând grosimi semnificative de 50-70 de  
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metri.  Trebuie  remarcat  că  în  cuprinsul  acestor  depozite  argiloase  se  observă  și  intercalații  lenticulare,  
stratiforme de argile verzui, nisipuri sau microconglomerate (Baciu ‒ Filipescu, 2002)

Spre est trecerea la  Formațiunea de Jebucu se face treptat prin apariția unor nivele subțiri de dolomicrite și  
predominanța argilelor verzui. Așa cum notează Poszet (2011) trasarea limitelor dintre cele două formațiuni este  
grea, dar nu imposibil. În arealul studiat Formațiunea de Jebucu încorporează trei orizonturi de calcare ofiolitice 
indicând  deja  perioadele  de  transgresiuni  marine.  Aceste  orizonturi  se  evidențiază  și  în  morfologie  prin 
schimbările bruște în unghiul de pantă a versanților estici ai Dealului Gârbăului.

Formațiunea Calcarului de Cluj  este compusă dintr-o bază marnocalcaroasă peste care s-au depus mai multe 
orizonturi de calcarenite uneori apărând cu intercalații marnoase subțiri. Conform cercetărilor recente efectuate  
de  Poszet  (2011)  grosimea  acestei  formațiuni  ajunge  la  40-50  m,  aproape  dublu  față  de  valorile  (25  m)  
menționate de Baciu ‒ Filipescu (2002). Din punct de vedere morfologic Formațiunea Calcarului de Cluj se  
marchează în relief prin mai multe forme, de exemplu pe interfluviul Dealul Gârbăului apare ca o suprafață de  
eroziune,  în  dreapta  văii  Pleșcăi  formând  un  nivel  de  cueste,  iar  în  aria  Făgetului  determinând  evoluția  
suprafețelor structurale carstice și abrupturi în profilul versanților.

Formațiunea Marnelor de Brebi apare pe o suprafață extinsă în nord-estul sitului protejat ajungând chiar până în 
substratul spațiului construit în zona cartierului Mănăștur al Municipiului Cluj-Napoca. Aceasta este alcătuită din  
depozite marnoase, pelitic-carbonatice fiind foarte bogat în briozoare și foraminifere cu un număr de 123 de 
specii cartate, de unde vine și denumirea de „strate cu brizoare” (Ghiurcă, 1962; Baciu ‒ Filipescu; 2002).

Această varietate litostratigrafică în partea nordică și nord-estică a sitului protejat este înlocuită de o oarecare 
monotonie în părțile sudice și sud-estice, unde structura internă este determinată „numai” de două formațiuni  
geologice. Dintre acestea  Formațiunea tufului de Dej este mai puțin răspândită, constrângându-se la un areal 
relativ restrâns în partea centrală a ariei protejate. Formațiunea Tufului de Dej se remarcă prin existența celor  
două nivele litologice distincte. Nivelul de bază are un caracter marnos, argilos asupra căreia s-au depus tufurile 
propriu zise de Dej în intercalație cu marne argiloase. În zona studiată Formațiunea Tufului de Dej este prezentă  
cu o grosime restrânsă pe culmea Dealului Galișer dar îngroșând spre est.

Formațiunea gresiei de Gruia este foarte răspândit în arealele sudice și sud-estice a zonei protejate. Dezvoltat pe 
o axă vest‒est Formațiunea gresiei de Gruia are cea mai mare răspândire spațială din rândul formațiunilor mai  
sus menționate, ajungând de la limita vestică a ariei protejată chiar până în extremitatea estică, în zona comunei 
Feleac. Litologia acesteia este caracterizată de succesiunea gresiilor și a nisipurilor cu intercalații lumașelice 
lenticulare sau stratiforme cu o grosime cuprinsă între 20-25 de metri.

B.2.3. Aspecte paleogeografice
Structura generală morfotectonică al Sitului N2000 FCVM într-un sens mai larg este strâns legată de evoluția  
teritoriului României,  mai precis vorbind de formarea lanțului Carpatic și  implicit a continentului European. 
Mecanismul tectonic prin care a luat naștere această structură se înscrie în era Mezozoică (250‒65 milioane de 
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ani) începută acum 250 milioane de ani, în cadrul căreia prin dezbinarea continentelor precursoare erei noastre  
mișcările geotectonice au determinat apariția riftului Atlanticului în cadrul continentul Laurasiei și închiderea  
treptată  a  oceanului  Tethys  între  plăcile  tectonice  a  Laurasiei  și  a  Gondwanei.  Mai  precis  vorbind  prin 
expansiunea riftului Atlantic, placa africană și europeană deplasând spre est a închis Bazinul Oceanului Tethys,  
ulterior colizionând și determinând apariția lanțurilor muntoase din regiune, printre care și a Carpaților. Odată cu  
conturarea  Carpaților  în  Paleogen (65‒23  milioane  de  ani)  și  Neogen  (23‒2,5  milioane  de  ani)  treptat  s-a 
scufundat și interiorul Arcului Carpatic, Câmpia Panonică, implicit și Depresiunea Transilvaniei. 

Astfel teritoriul României în ultimii 200 milioane de ani s-a format în mare parte sub influența deplasării plăcilor  
est-europene,  mai  ales  a  unor  microplăci  (Microplaca-  Mării  Negre,  Panonică,  Transilvană,  Moesică)  și  a 
resturilor oceanului Tethys care în cazul Transilvaniei și a Câmpiei Panonice au existat chiar și în Neogen (23‒
2,5 milioane de ani) depunând strate semnificative de roci sedimentare apreciate la o grosime de 3-4 km (Badea 
şi colab., 1983; Gábris şi colab., 2007). Ridicările tectonice la sfârșitul sarmațianului (23,7-5,3 milioane de ani)  
au determinat retragerea apelor din nord-vestul Transilvaniei, implicit și din împrejurimile Municipiului Cluj-
Napoca. Astfel vechile arii marine ieșind la suprafață au fost supuse proceselor denudației continentale.

Epoca  Cuaternară  deși  reprezintă  un  timp  relativ  de  scurt  în  evoluția  generală  a  reliefului,  totuși  poate  fi  
considerată  acea în  care  s-au produs cele  mai  semnificative modificări  care  determină și  până azi  aspectul  
morfologic  al  spațiilor  înconjurătoare.  Modelarea forțelor  geomorfologice  și  schimbările  climatice  formarea 
suprafețelor  de eroziune și  acumularea depozitelor  superficiale.  În  zona ariilor  protejate  și  în  împrejurimile 
Municipiului Cluj-Napoca în această perioadă s-a format rețeaua hidrografică cu aspectele sale morfogenetice  
actuale (Crișan, 1994).

Tabel 6. Principalele planuri cu impact potenţial asupra valorilor AP. Sursă: După Mészáros (1976), Baciu  
‒ Filipescu (2002), Poszet (2011) și ICS (2014) cu modificări.

Era Epoca Perioada Unități litostratigrafice
CUATERNAR HOLOCEN Depozite de luncă și antropice

PLEISTOCEN Formațiuni periglaciare și terase

NEOGEN PLIOCEN Romanian

Dacian

MIOCEN Ponțian

Pannonian

Sarmațian Formațiunea Gresiei de Feleac

Formațiunea Marnelor de Iris
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Era Epoca Perioada Unități litostratigrafice
Badenian Formațiunea de Ocna Dej

Formațiunea Tufului de Dej
Carpatian

Ottnangian

Eggenburgian Formațiunea Gresiei de Gruia

Formațiunea de Coruș

PALEOGEN OLIGOCEN Egerian

Rupelian Formațiunea Gresiei de Gruia

Formațiunea de Dâncu

Formațiunea de Mera

Formațiunea Calcarului de Hoia

EOCEN Priabonian Formațiunea Marnelor de Brebi

Formațiunea Calcarului de Cluj

Formațiunea de Jebuc

Formațiunea de valea Nadășului
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Figura 2. Harta geologică a Situl N2000 FCVM.
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B.2.4. Trăsăturile generale ale reliefului

Situl N2000 FCVM se întind la sud și, respectiv, nord de municipiul Cluj-Napoca, în subunitățile Podișului  
Someșan.

Morfologia actuală a zonei studiate este determinată în principiu de trei factori:  factorul geologic (condițiile  
litologice  și  tectonice),  factorul  climatic  și  agenții  externi  (materializate  prin  eroziunea  apei  și  activitățile  
antropice din ce în ce mai agresive).

Condițiile geologice, caracterizate prin structuri monoclinale, formațiuni bogate în roci argiloase în alternanță cu 
altele mai dure, cu grad de cimentare mai ridicat, impun o susceptibilitate ridicată la mișcări gravitaționale. 

Pe lângă condițiile climatice actuale, peisajul zonei studiate a fost influențat și de condițiile paleoclimatice, cu 
preponderență cele din Pleistocen.  Schimbările climatice din Cuaternar au dus la scăderea în mod drastic a 
nivelului bazei de eroziune cu 150-200 m în toată Depresiune a Transilvaniei (Savu, Mac, Tudoran, 1973 citat de 
Poszet,  2011).  Scăderea  nivelului  bazei  de  eroziune  a  avut  ca  și  consecință  intensificarea  meteorizației  
(gelifracției),  eroziunii  fluviatile  și  declanșarea proceselor  de versant.  Eroziunea fluviatilă,  crescută  datorită 
scăderilor  drastice  ale bazei  de  eroziune din Cuaternar,  a fragmentat  peneplena ce a existat  în  Pleistocenul  
superior. Din cauza acestei activități fluviatile agresive s-a produs adâncirea Someșului Mic și a afluenților, s-au  
format suprafețele sculpturale, versanții și terasele. 

Resturile suprafețelor de eroziune se păstrează relativ bine în partea superioară a versanților nordici ai Dealului  
Feleac. În urma proceselor denudațioanle – de la sfârșitul Sarmațian până în Pleistocen – s-au format trei nivele 
de suprafețe erozionale, resturile fragmentate ale acestora sunt situate între altitudinea 450 m și culmile cele mai  
înalte ale Dealului Feleac. Acestea sunt:

 treapta cea mai înaltă este reprezentată de suprafața de eroziune cu aspect ușor vălurit a interfluviului 
Feleacului, altitudinea medie fiind între 700-800 m;

 sub acest nivel este situată suprafața de eroziune medie cu altitudini între 600-650 m, relativ bine 
conservată în Dealul Făget;

 suprafața de eroziune inferioară este situată între 450-550 m. Fragmentele se pot identifica destul de bine 
în afara ariei protejate, de la valea Popii până la valea Murătorii, dar fiind în general formate pe depozite 
sarmațiene, aceste au fost puternic denudate (Poszet, 2011).

Suprafața de nivelare superioară s-a dezvoltat pe un fundament sarmatic arenaceu, în care predomină nisipurile și 
pietrișurile. Apa infiltrată în acest material arenaceu produce spălări și dizolvări, având ca rezultat formarea unor  
microdepresiuni,  fapt  ce  îi  conferă  reliefului  structural  un  aspec  vălurit.  Treapta  medie  prezintă  interfluvii 
înguste și prelungi, cu versanți abrupți, dominați de procese de șiroire, alunecări și prăbușiri, acolo unde terenul 
este lipsit de vegetație și de vâlcele, solifluxiune în zonele împădurite. Pe fruntea acestui nivel erozional, cât și  
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pe versanții văilor care le intersectează, din cauza eroziunii diferențiate s-au format umeri, suprafețe, abrupturi  
structurale, marcate de prăbușiri și izvoare bogate (Morariu și Mac, 1967).
Datorită intensificării proceselor de meteorizație din Pleistocen, peste suprafațele erozionale structurale, datorită 
agenților externi, s-au așternut depozite superficiale de versant și aluvionare de luncă însemnate ca și grosime.

Pe interfluvii sau platforme, pe seama alterării in situ a rocii de bază s-au format eluvii.

Versanții sunt acoperiți cu depozite rezultate prin deplasarea materialelor sub acțiunea gravitației. Formațiunile 
de versant se  prezintă pe suprafața versantului  discontinuu și  cu grosimi  variabile.  Ele suportă procesul  de 
pedogeneză, însă acesta este frecvent intrerupt de procese de versant.

Partea superioară a versanților este acoperită de deluvii formate pe seama produselor de alterare a rocii de bază, 
care în urma proceselor gravitaționale, a precipitațiilor, a apelor subterane sunt supuse unei mișcări lente de  
transfer  continuu.  Este  o  formațiune  superficială  nestratificată,  iar  grosimea  ei  este  influențată  de  panta 
versantului și de procesul ce le-a generat. Versanții cu pante mai reduse din nordul Dealului Feleacului, alcătuiți  
din roci mai moi (argile, marne, nisipuri) sunt acoperiți de depozitele deluviale cele mai însemnate, grosimea  
deluviului fiind estimată de la câțiva metri până peste 100 m (Tövissiné Losonczi Ibolya, 2004, citat de Poszet, 
2011). De multe ori aceste depozite deluviale maschează și acoperă nivelele superioare ale teraselor din zona  
studiată (Poszet, 2011).

Spre partea inferioară a versantului, ca o prelungire a materialului deluvial, s-au depus materiale antrenate de  
pâraie, torenți, șiroiri etc., denumite  proluvii, care s-au depus la poalele versanților uneori și sub forma unor 
conuri de dejecții. Aceastea sunt depozite nesortate sau slab sortate, compuse din bolovăniș și pietriș nerulat (cu 
mărimi diferite), nisip, praf, argilă. Sunt depuneri slab consolidate cu porozitate mare. Importanța acestora se  
rezumă din faptul că acestea sunt susceptibile la mișcări în masă.

Baza versanților este acoperită și de coluvii, materiale fine spălate de pe versanți cu pătură de alterare, care au 
fost depuse la baza versanților sub forma unor pânze subțiri cu înclinare mică (Posea şi colab., 1976, citat de  
Poszet, 2011).

O caracteristică specifică a zonei o reprezintă „concrețiunile de Feleac” (Figura 3), care apar în  formațiunea 
detritic-grosieră a Gresiei de Feleac ca niște corpuri grezoase concreționare rotunjite,  formate prin cimentarea 
diferențiată. Aceste concrețiuni grezose sunt caracteristice jumătății superioare a versanților nordici ai Dealului  
Feleac, însă datorită mișcărilor gravitaționale, mase mari  s-au deplasat  spre vale,  astfel  prezența lor  la baza  
versanților este la fel de comună.
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Figura 3. Concrețiunile de Feleac în Situl N2000 FCVM. Sursa: Pál Zoltán 2014.

B.2.4.1. Analiza morfometrică a reliefului

Analiza hipsometrică

Formele de relief din zona Sitului N2000 FCVM se desfăşoară între altitudinile de 376 m şi 832 m,  
valoare atinsă în Vârful Peana, având amplitudinea maximă de 456 m. Relieful coboară dinspre sud 
spre nord, spre municipiul Cluj-Napoca.

Altitudinile de sub 400 m au o extindere foarte redusă (doar 1%) și se suprapun cu micile porțiuni de 
luncă din Valea  Gârbăului  și  Pleșcăi.  Altitudinile  cuprinse între  400 și  500 m sunt  specifice cu o 
pondere  de  17%  a  versanților  Feleacului. Cea  mai  importantă  pondere  (81%)  o  dețin  treptele 
hipsometrice de 500-600 m, 600-700 m și 700-800 m, ocupând câte aproximativ 25% din aria studiată. 
Aceste  trepte  reprezintă  resturile  nivelelor de eroziune inferioare,  medie și,  respectiv,  superioare și 
martorii de eroziune.

Altitudinile cele mai mari, de peste 800 m sunt slab reprezentate, acestea apar cu o pondere de 2% în 
jurul culmii principale.
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Figura 4. Harta hipsometrică a Sitului N2000 FCVM
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Fragmentarea verticală a reliefului

Fragmentarea verticală a reliefului reflectă gradul de adâncire a văilor în funcţie de nivelul de bază local și  
manifestă o strânsă legătură cu alcătuirea litologică şi stadiul de evoluţie a reliefului. 

Figura 5. Harta adâncimii reliefului a Sitului N2000 FCVM

În zona  Făgetul  Clujului‒Valea  Morii  cele  mai  mari  valori  ale  energiei  reliefului,  de  peste  150 m/km2 se 
regăsesc pe versanții  din dreapta  Pârăului  Gărbău,  unde tributarii  Gârbăului  s-au adâncit  mult  pe  versantul 
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înclinat al Făgetului. Aceeași valori se regăsesc și în zona obărșiei Pârâului Pleșca. Valori mari ale fragmentării  
verticale, de peste 100m/km2 se remarcă pe aproape toată suprafața ariei studiate. Valorile de 50-100m/km2  
dețin o pondere foarte mică și cele de sub 50 m/km2 chiar nesemnificativă.

În ansamblu, se poate observa că datorită schimbărilor climatice din Pleistocen, când a scăzut intens nivelul 
bazei de eroziune, rețeaua hidrografică prezintă o adâncire considerabilă. 

Fragmentarea orizontală a reliefului

Densitatea fragmentării  reliefului reprezintă raportul dintre lungimea talvegurilor,  inclusiv cele elementare și  
unitatea de suprafață (1 km2) în care acestea se încadrează. Fragmentarea orizontală este în relație de invers 
proporționalitate cu stabilitatea terenurilor, cu cât valoarea densității este mai mare, cu atât crește suprafața pe  
care agenții externi (în principal apa) și procesele gravitaționale se pot manifesta.

Densitatea fragmentării reliefului este destul de diversificată, cu valori cuprinse de la <0,5 km/km2 până la >2 
km/km2.  Valorile  mari  exprimă  gradul  de  disecare  în  plan  orizontal  al  suprafețelor  morfologice  din  cadrul 
teritoriului studiat, ca efect al modelării și compartimentării acestuia prin acțiunea apelor curgătoare. 
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Figura 6. Harta densităţii fragmentării reliefului a Sitului N2000 FCVM

Arealele  cu  valori  ale  densității  fragmentării  de  sub  0,5  km/km2 și  cele  între  0,5-1  km/km2 sunt  specifice 
nivelelor de eroziune și în zona Formațiunii Tufului de Dej. În schimb, în zona unde apar pe o suprafață destul  
de  râstrânsă mai  multe formațiuni  geologice:  formațiunea de Jebucu,  marnele  de Brebi,  calcarul  de  Cluj  și  
formațiunea de Valea Nadășului, cu cele două serii litostratigrafice, una nisipoasă, iar alta argiloasă (Baciu ‒  
Filipescu, 2002), fac ca în extremitatea vestică a ariei protejate, pe versantul drept al Gârbăului fragmentarea 
orizontală să atingă valori mult mai mari, între 1-2 km/km2 sau chiar >2 km/km2 într-un caz.
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Gradul de înclinare al versanților

Panta  reprezintă  caracteristica  morfometrică  ce  exprimă  gradul  de  înclinare  al  suprafeţelor  care  intră  în 
componenţa formelor de relief, constituind o reflectare concretă a specificului și condiţiilor în care se desfășoară  
modelarea reliefului. Definirea pantelor este importantă, pentru că gradul de înclinare al acestora condiţionează  
intensitatea și tipul proceselor ce modelează substratul. Raportat la arealul studiat, clasele valorice ale pantelor  
au fost stabilite între valoarea minimă de 0° și valoarea maximă de peste 35°. Astfel s-au deosebit șase clase: 0–
2°, suprafețe cvasiorizontale; 2,1–5°, versanţi cu înclinare foarte mică; 5,1–7° versanţi cu înclinare mică; 7,1–
15° versanţii cu înclinare medie; 15,1–35° versanţii cu înclinare mare și >35° versanţii cu înclinare foarte mare,  
această ultimă clasă având o reprezentativitate infimă.

Gradul  de înclinare al  versanților  prezintă o mare diversitate în funcție de condițiile  geologice (structură și  
alcătuire litologică), gradul de dezvoltare al rețelei hidrografice și procesele de versant. Cele trei situri prezintă 
diferențieri ce rezultă din poziția lor în luncă sau versant.

În cadrul Sitului N2000 FCVM suprafețele cvasiorizontale, cu înclinări de sub 2° sunt foarte slab reprezentate,  
ocupând doar 3,9% a ariei studiate. Acestea apar sporadic, mai cu seamă pe suprafețele nivelelor de eroziune.
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Figura 7. Gradul de înclinare al versanților în Situl N2000 FCVM

Un areal destul de însemnat (15,3% din aria protejată) este reprezentat de versanţii cu înclinare mică (2,1–5°).  
Acestea sunt specifice sectoarelor de racord, mai ales racordului dintre interfluvii și versant (Buzilă şi colab.,  
2002).

Versanţii cu înclinare de 5–7° au pondere asemănătoare (14,4% din aria protejată), care, împreună cu versanţii cu 
înclinare mare (7–15°,  reprezentând 48,4% din aria protejată),  caracterizează marea majoritatea pantelor din 
Situl N2000 FCVM.

Versanții cu pante mai accentuate, cu valori între 15-35° ocupă o suprafață destul de însemnată - 17,9%. Acestea  
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sunt cele mai răspândite pe versantul drept al Văii Gărbăului, unde substratul geologic este cel mai variat. Cele  
mai mari pante se prezintă în zona formațiunii  Calcarului de Cluj.  Prezența acestei formațiuni  a determinat 
evoluția  suprafețelor  structurale  carstice  și  abrupturi  în  profilul  versanților.  Existența  în  aria  studiată  a  
formațiunii de Jebucu, caracterizat prin trei orizonturi de calcare ofiolitice, se evidențiază și în morfologie prin  
schimbările bruște în unghiul de pantă a versanților.

Expoziția versanților

Orientarea  suprafeţelor  înclinate  în  raport  cu  durata  insolaţiei  condiţionează  repartiţia  regimului  calorical  
suprafețelor, a precipitaţiilor atmosferice, a umidităţii aerului şi solului, procesele de îngheț-dezgheț, caracterul 
acumulării și persistența zăpezii, impulsionând în mod diferit procesele morfodinamice.

Expoziția versanților a fost calculată la suprafețele cu cea mai mică înclinare, deci au fost analizate și suprafețele 
cvasiorizontale (<2°). 

În zona Sitului N2000 FCVM cele mai ridicate ponderi (36,2%) din totalul arealului de studiu revin pantelor 
umbrite (cu expoziție nordică, nord-estică), înregistrând variații slabe ale radiației solare, ceea ce le face mai  
puțin vulnerabile în fața proceselor de dezagregare datorită schimbărilor  de temperatură.  Pe 27,1% din aria 
protejată se înregistrează amplitudini puțin mai mari ale radiației solare, pe versanții semiumbriți, cu expoziție 
estică și nord-vestică. Procesele de meteorizație sunt mult mai intense în cazul versanților însoriți (cu expoziție  
sudică și  sud-vestică) și  semiînsoriți  (expoziție vestică și  sud-estică),  care se reprezintă pe 13,9%, respectiv  
22,8% al sitului studiat. Versanţii însoriți au o importanţă mare din punct de vedere al proceselor de versant prin 
frecvența  mai  mare  al  fenomenelor  de  umectare  –  uscare  şi  îngheţ  –  dezgheţ.  Susceptibilitatea  la  procese  
gravitaționale crește și datorită faptului că în acest caz versanții însoriți și semiînsoriți au pantele cele mai mari și  
se suprapun uneori cu zonele lipsite de vegetație arborescentă (Figura 8).

Aspectele morfografice și morfometrice ale reliefului evidențiază în primul rând aspectul deluros al regiunii,  
fiind redat de datele hipsometrice, de densitatea fragmentării și predominarea pantelor mai mari de 5°. Prezența  
suprafețelor erozivo-piemontane este trădată și de suprafețele cvasiorizontale, cât și de valori mici ale densității  
și adâncimii fragmentării. Hărțile geologice și morfometrice subliniează rolul important al litologiei şi modelarea  
exogenă sub diferite climate.
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Figura 8. Expoziția versanților în Situl N2000 FCVL.
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B.2.4.1. Procese de modelare a reliefului

Pluviodenudaţia şi eroziunea în suprafaţă

Intensitatea și  modul de desfățurare al eroziunii de suprafață este în funcție de mai mulți  factori,  cum ar fi  
alcătuirea litologică, prezența și calitatea solurilor, gradul de acoperire și tipul vegetației, modul de folosință a 
terenurilor, înclinarea, expoziția, forma și lungimea versanților, precum și agresivitatea climatului.

Gradul de rezistență a solurilor la eroziune depinde de comportarea față de eroziunea mecanică a picăturilor de  
ploaie și de capacitatea de antrenare a solurilor prin scurgerea apei pe suprafața versanților. Cele mai expuse 
spălării sunt solurile dezvoltate pe un substrat argilos-marnos, care au un coeficient de infiltrare mic, favorizând 
scurgerea  apei  pe  versanți.  Argiluvisolurile,  susceptibile  la  pluviodenudație  și  eroziunea  în  suprafață  au  o 
extindere însemnată în zona Sitului N2000 FCVM.

Gradul de acoperire cu vegetaţie şi tipul vegetaţiei au un rol deosebit în modul de acţiune a spălării. Absenţa  
unui covor vegetal lemnos, mai ales pe versanţii puternic înclinaţi explică nu numai larga dezvoltare a acestui  
proces, ci şi a întregii game de procese actuale de pe versanţi. Vegetaţia ierboasă redusă pe versanţii cu pante  
mari diminuează numai intensitatea acestui proces, fără însă a-l putea împiedica să se producă.

În zona Sitului N2000 FCVM cele mai expuse zone din cauza lipsei vegetației arborescente (Figura 9.) sunt cele  
periferice,  afectate  de  intense  activități  antopice  (defrișări,  pășunat  intensiv,  mod  neadecvat  de  utilizare  a 
terenurilor și turism necontrolat).

Gradul  de  înclinare  al  versanților  este  important  pentru  că  de  aceasta  depinde  modul  de  manifestare  și  
intensitatea unor procese morfodinamice. Deja la pante mai mari de 2-3° se pot observa procese de eroziune 
areolară, care pot duce la spălarea solurilor. Zonele lipsite de vegetație arborescentă și cele cu vegetație ierboasă 
precară din vestul și estul Sitului N2000 FCVM au chiar cele mai mari pante, care uneori depășesc chiar și 15°, 
fiind susceptibile pe lângă eroziunea de suprafață la aproape toată gama de procese de versant.

Expoziția sudică sau vestică a versanților contribuie, alături de ceilalți factori, la intensificarea spălării solului.  
Din acest punct de vedere în zona Sitului N2000 FCVM o mare parte din terenurile expuse vulnerabile din punct  
de vedere al acoperirii cu vegetație au expoziție sudică, sud-vestică sau vestică.

Factorul climă se impune prin cantități ale precipitațiilor care cresc cu altitudinea și se încadrează între 600-700 
mm.

Eroziunea areală este cea mai activă în sezonul de primăvară și vară-toamnă (în condiţiile unui covor vegetal  
slab dezvoltat sau chiar inexistent). Intensitatea sa este foarte variată, atât în cadrul aceluiaşi versant, cât şi pe 
versanţi diferiţi. În cadrul aceluiaşi versant, eroziunea areală se manifestă mai intens în jumătatea sa superioară,  
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astfel contribuind la retragerea versanților. 

Figura 9. Situl N2000 FCVL

Eroziunea torențială

Eroziunea torențială contribuie la modelarea reliefului prin eroziunea în adâncime a apei organizate, dar cu un 
curs temporar, dând naștere diferitelor forme de relief în funcție de cantitatea de precipitații căzute, natura rocii,  
trăsăturile morfometrice ale versantului, gradul de acoperire cu vegetaţie și stadiul de evoluție: rigole, ogaşe,  
ravene şi torenţi.

Eroziunea torențială este foarte bine reprezentată, mai bine dezvoltată în zona Sitului N2000 FCVM, dat fiind  
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alcătuirea geologică din nisipuri, gresii, calcare, conglomerate și marno-argile cu intercalații de tufuri vulcanice.  
Datorită alcătuirii din roci friabile, rigole și ogașe se formează foarte des și pealocuri, chiar și văi torențiale 
(Figura 10.).

Figura 10. Ogaș în Situl N2000 FCVM. Sursă: Pál Zoltán.

În  prezent  terenurile  din  Situl  N2000 FCVM sunt  afectate  mai  ales  de  procese  erozionale  lineare  (șiroire,  
ravenație,  torențialitate).  Aceasta se poate datora și  numeroaselor izvoare care apar la suprafață la contactul  
dintre suprafața de nivelare inferioară și terasele superioare (Baciu şi colab. 2009). Izvoarele constituie obârșiile  
pâraielor ce traversează zona studiată.

Perioada în care intensitatea eroziunii torențiale este maximă se suprapune lunilor de primăvară în care cad 
cantități mari de precipitații ce se pot suprapune perioadelor de topire a zăpezii, precum și lunilor de vară, când  
se înregistrează precipitații bogate ce cad sub formă de averse.

Văile torențiale au energie mare în bazinul superior și redusă în cel inferior unde se întâlnesc marno-argilele  
tortoniene. Ele transportă cantități mari de materiale în timpul primăverii și a ploilor torențiale, pe care le aștern 
la baza versantului sau în albia colectorului principal (Morariu și Mac, 1967).

Modelarea versanţilor prin deplasări în masă

Deplasările în masă sunt mai puțin caracteristice zonelor studiate. Dintre aceste procese se remarcă creeping-ul,  
alunecările de teren și prăbușirile. Prăbușirile apar mai cu seamă în zonele unde (Figura 11.), pe seama eroziunii  
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diferențiate s-au format umeri, abrupturi structurale.

Alunecările de teren care apar pe Dealul Feleacului sunt din grupa celor superficiale (în brazdă și 
lenticulare, Buzilă şi colab., 2002). Condiţiile prielnice pentru declanşarea acestor procese sunt date de 
alcătuirea  litologică  dintr-o  alternanţă  de  argile,  marne  şi  nisipuri,  și  de  condiţiile  climatice 
caracterizate prin cantități de precipitații însemnate. Pe versantul stâng al Văii Pleșcăi apar resturile 
unei alunecări de teren încă din Pleistocen, stabilizat (Wanek şi colab., 2010).

Figura 11. Prăbușire în Situl N2000 FCVM. Sursă: Pál Zoltán.
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B.2.5. Hidrologie

Rețeaua hidrografică a Sitului N2000 FCVM aparține în totalitate râului Someșul Mic, care după confluența sa  
cu Someșul Mare pe teritoriul comunei Mica, la circa 4 km în amonte de Dej datorită pantei generale a reliefului, 
gravitaționează spre vest vărsând în Tisa (Figura 12-13). Someșul Mare izvorăște sub poalele vârfului Omul 
(1931 m) din Munții Rodnei și datorită unei extinderi spațiale mai mari a bazinului hidrografic prezintă și debite 
medii mai semnificative (S=5034 km2; L=119,6 km; Q0= 47,2 m3/s), decât Someșul Mic (S=3804 km2; L=166,6 
km;  Q0=21,4  m3/s)  care  are  obârșia  prin  unirea  Someșului  Cald  și  a  Someșului  Rece  la  poalele  estice  ale 
Munților Gilăului (Újvári, 1972).

În lucrările hidrologice de specialitate (Újvári, 1972; Atlasul Cadastrului Apelor din România, 1992) râul Someș 
este încadrat în grupa râurilor vestice împreună cu Mureșul – cel mai mare afluent al Tisei –, Crișurile, Barcăul și  
Crasna care drenează cea mai mare parte a teritoriilor din vestul arcului carpatic, cuprinzând o suprafață de circa  
66.800 km2.  În acest context bazinul Someșului,  împreună cu Crasna se evidențiază ca bazin hidrografic de 
ordinul II conform codificării a rețelei hidrografice naționale (Atlasul Cadastrului Apelor din România, 1992). 
Din cele 66.800 km2 sistemul de drenaj al Someșului ocupă o suprafață de 15.740 km2, reprezentând circa 6.6% 
din suprafața totală a țării care din punctul de vedere al aportului de ape poate fi împărțită în două subdiviziuni  
majore, subbazine hidrografice distincte. Sistemul Someșului Mare care drenează versanții vestici al munților  
Gutâiului, Țibleșului, Rodnei, Bârgăului și Călimanului, respectiv sistemul Someșului Mic care colectează apele 
de  pe  versanții  nord-estici,  estici  al  munților  Apuseni.  În  acest  context  din  punct  de  vedere  geomorfologic 
bazinul  Someșului,  ținând cont  și  de  incertitudinile  ale  cumpenei  de  apă  se  dezvoltă  pe  un  spațiu  muntos 
(Carpații  Orientali,  Munții  Apuseni),  pe  unul  deluros  (Câmpia  Transilvaniei,  Podișul  Someșan,  Dealurile 
piemontane vestice) și pe unul de câmpie (Câmpia de Vest – Câmpia Someșului) (Hosu, 2009).

Odată cu ieșirea din aria Munților Gilăului, valea Someșului Mic prezintă cel mai pronunțat aspect de culoar din 
cadrul Podișului Someșan, reprezentând așa cum menționează Pop (2012) o clară discontinuitate geografică, dar 
în  același  timp  și  o  axă  de  influență  pentru  teritoriile  mai  apropiate  sau  mai  îndepărtate.  În  literatura  de  
specialitate încadrarea regională a culoarului este încă deschisă dezbaterii, respectiv dacă trebuie tratat ca parte  
integrantă  a  Podișului  Someșan (Dealurile  Clujului  și  Dejului)  sau  ar  fi  mai  potrivit  să  fie  atașat  Câmpiei 
Transilvaniei, ori poate fi considerată ca o unitate de sine stătătoare. Conform cercetărilor efectuate de Savu 
(1987) și  de Pop (2012) este mai potrivit  includerea zonei  în cadrul Dealurilor Clujului și  Dejului  (Podișul  
Someșan).
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Figura 12. Principalele unități de relief al spațiului hidrografic Someș-Tisa. Sursa: Planul de Management al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa
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Figura 13. Spațiul hidrografic Someș-Tisa. Sursa: Planul de Management al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa
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Culoarul Someșului Mic se dezvoltă pe o distanță de aproximativ 75 km (100 km conform Savu, 1987), între  
localitățile Gilău și Dej înregistrând lățimi de 1-3 km la nivelul luncii și de 4-5 km la nivelul terasei superioare  
(140 m). Longitudinal culoarul după ieșirea din Munții Apuseni la Gilău începe la o altitudine de 400 de metri,  
după care ajungând la 346 de metri  la  Cluj-Napoca se închide la altitudinea de 232 de metri  la  confluența 
Someșului Mic cu Someșul Mare. Pe parcursul său prezintă două îngustări. Primul în amonte de Municipiul 
Cluj-Napoca între popina Calvaria (Cartierul Mănăștur) și Dealul Hoia (498 m), unde Someșul Mic intersectează 
calcarele  eocene  rezistente  la  eroziune,  determinând  și  o  ruptură  în  profilul  longitudinal  al  râului.  A doua 
îngustare este  datorită intersectării  anticlinalului  de  diapir  Sic-Săcălaia-Bunești-Ocna Dejului  în zona Băița-
Gherla (Savu, 1987). Lângă îngustările de mai sus menționate, de-a lungul culoarului putem să identificăm și  
mai multe sectoare de lărgiri considerabile: Gilău-Florești, Cluj-Napoca – Băița, Gherla-Dej care este datorită pe  
de o parte de o subsidență locală (în partea de est a Municipiului Cluj-Napoca unde se grupează apele din văile 
Nadășului, Chintenilor și Bohanciului) iar pe de altă parte și de tendința accentuată de meandrare și înmlăștinire.  
Asimetria  poate  fi  remarcată  ca  o  altă  caracteristică  semnificativă  a  culoarului,  care  între  Gilău  până  la  
confluența cu Nadășul datorit aspectelor văilor de subsecventă pe partea dreaptă prezintă un versant prelung 
reprezentat prin dezvoltarea întregii serii de terase, până la 140 de metri, iar cel stâng este determinat de un clar  
front de cuestă, care se prezintă printr-un abrupt puternic, conservând doar nivelul de terasă de pe interfluviul  
Someș-Nadăș (terasa Cetățuia, de 65 m) (Pop, 2012).

Spre est de localitatea Someșeni caracterul de subsecvență a văii, așa cum menționează și Savu (1987) se pierde 
treptat, dar asimetria transversală se menține datorită de subminarea malului de drept a râului, condiționată pe de 
o  parte  și  de  numărul  semnificativ  de  afluenți  din  Dealurile  Clujului  și  Dejului  (Feiurdeni,  Borșa,  Luna,  
Lujerdiu, Măru) față de aportul de ape dinspre Câmpia Transilvaniei (Gădălin, Fizeș).

Din punctul de vedere al afluenților principali de la formarea Someșului Mic până la confluența sa cu Someșul 
Mare în amonte de Municipiul Cluj-Napoca putem remarca pe Căpușul (S=145 km2; L=29 km), Feneșul (S=105 
km2; L=22 km), și Valea Gârbăului (S=28 km2; L=8 km) care colectează apele de pe versanții nordici și estici ai 
Munților Gilăului. În Municipiul Cluj-Napoca Someșul Mic din partea de dreapta colectează apele Becașului 
(S=44 km2; L=8 km), iar din partea stânga cele de pe valea Nadășului. În aval de Cluj așa cum am menționat și  
mai sus Someșul Mic curge printr-o zonă diapirică (anticlinalului de diapir Sic-Săcălaia-Bunești-Ocna Dejului în 
zona Băita-Gherla) unde primește primii afluenți alimentate în mare parte de izvoare sărate: Murălori (S=14 
km2), Zăpodia (S=43 km2; L=10 km), și Boju (S=55 km2; L=13 km). Dinspre Câmpia Transilvaniei putem să 
evidențiem pe Gădălinul (S=298 km2; L=28 km) și Fizeșul (S=564 km2; L=42,9 km), care din punctul de vedere 
al  extinderii  spațiale  a  bazinului  hidrografic  este  cel  mai  mare  afluent  al  Someșului  Mic,  totuși  din  cauza 
precipitațiilor  mai  reduse  a  climei  de  silvostepă  a  Câmpiei  Transilvaniei  prezintă  o  scurgere  foarte  redusă  
(Újvári, 1972; Pop, 2012).

Dintre afluenții care vin din partea dreaptă, dinspre Podișul Someșan (Dealurile Clujului și Dejului) se remarcă: 
Valea Chintenilor (S=45 km2; L=12 km) care se varsă în Someșul Mic la Cluj-Napoca, urmat de Valea Caldă 
(S=33 km2; L=12 km), Feiurdeni (S=57 km2; L=13 km), Borșa (S=27 km2; L=36 km) Luna (S=189 km2; L=35 
km), Lujerdiu (S=77 km2; L=23 km) Măru (S=75 km2; L=16 km) și Ormanul (S=26 km2; L=8 km) (Újvári, 
1972).
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Situl N2000 FCVM din punct de vedere hidrologic prin Valea Boșor, Valea Gârbăului, a Pleșcăi și Valea Popii  
colectează apele de pe versanții nordici al Dealurilor Feleacului (Poszet, 2011).

B.2.6. Ape subterane

Cele mai abundente resurse de apă subterană ale culoarului Gilău –Gherla sunt cantonate în formațiuni de vârstă  
cuaternară. Acestea sunt reprezentate prin depuneri aluvionare de nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri, sedimente  
ce formează strate freatice favorabile inmagazinării și circulației apei. Caracteristicile acviferelor au fost deduse  
în principal prin interpretarea datelor furnizate de forajele din "Rețeaua hidrogeologică de stat pentru strate  
freatice" și de alte foraje, destinate alimentării cu apă, executate cu precădere după 1950. Studiul datelor de foraj  
a condus la formularea următoarelor concluzii:

• acviferele sunt de tip freatic;
• compoziția lor litologică este dominată de prezența nisipului, pietrișului și a bolovănișului;
• grosimea stratelor acvifere este cuprinsă intre 1 și 11 m;
• porozitatea eficace are valori de 0,15 până la 0,27;
• transmisivitatea stratului freatic din lunca Someșului Mic are valori de ordinul sutelor de m2/zi.

Poluarea apelor freatice

În general, în sectorul amonte de Cluj-Napoca, apele subterane se încadrează în limitele de potabilitate admise. 
Pe teritoriul orașului și în aval, potabilitatea este redusă (Tabel 10), datorită intervenției factorilor poluatori. intre 
aceștia predominând substanțele organice, azotații și zoții proveniți de la exploatările agricole, dar sunt prezente 
și metale grele și alte substanțe indezirabile.

Tabel 7.

Data analizelor in situ 
19.06.2014 pct. 1 (pârâu)

pct. 2
(Izvorul 

Elisabeta)
pct. 3 (pârâu) pct. 4 (izvor) pct. 5 (pârâu)

Conductivitate (µS/cm) 709 726 645 744 472

Reziduu Sec (mg/l) 343 357 316 365 231

pH 7.13 6.43 7.26 6.51 7.28

Azotați (mg/l) 5 0 6 8 5
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Data analizelor in situ 
19.06.2014 pct. 1 (pârâu)

pct. 2
(Izvorul 

Elisabeta)
pct. 3 (pârâu) pct. 4 (izvor) pct. 5 (pârâu)

Calciu (mg/l) 105 116 121 136 103

Magneziu (mg/l) 24 18 8 11 0

Amoniu (mg/l) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Fosfați (mg/l) 0 34 34 18 30
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B.2.7.Climatologie

Trăsăturile generale ale climei

Potrivit clasificării climatologice a lui W. Köppen clima Sitului N2000 FCVM se încadrează în zona climatului 
temperat continental răcoros (Dfb) fără un sezon secetos bine individualizat şi cu veri moderate (în luna cea mai 
caldă temperatura lunară multianuală nu depăşeşte 22 oC, iar în cel puţin patru luni din an temperatura medie 
lunară se află peste 10 oC); sezonul cald şi cel rece sunt bine delimitate din punct de vedere termic (temperatura 
medie lunară a lunii celei mai calde se află peste 10 °C, iar în cazul lunii celei mai reci sub -3 oC).

În general clima acestei regiuni este generată de trei categorii de factori: factorii radiativi, factorii dinamici şi  
factorii fizico-geografici.

B.2.7.1. Factorii radiativi

Variaţia temporală şi spaţială a radiaţiei solare

Radiaţia solară reprezintă factorul climatogenetic cel mai important. Ea constituie sursa energetică primordială a 
fenomenelor care au loc în atmosferă iar în acelaşi timp determină şi evoluţia biotopurilor terestre.

Radiaţia globală (radiaţia directă împreună cu radiaţia difuză care ajung simultan pe suprafaţa terestră) are un 
mers diurn şi anual specific latitudinilor medii, aproape simetric faţă de momentul amiezii adevărate şi de luna  
iunie, momentul solstiţiului de vară.

În regiunea studiată de la momentul răsăritului radiaţia globală creşte paralel cu înălţimea Soarelui deasupra 
orizontului, iar în cea de-a doua parte a zilei scade până la momentul apusului. Acest tip de variaţie se menţine 
indiferent de lună (Figura 14). Datele se referă la staţia meteorologică Cluj-Napoca. Lungimea zilelor cu radiaţie  
globală variază între 8 ore în timpul iernii şi 15 ore în timpul verii. Diferenţa dintre fluxul radiativ în decembrie, 
ora 12 şi în iulie, ora 12 este 341 W/m2. Sumele medii zilnice multianuale ale radiaţiei globale prezintă o variaţie 
caracteristică  latitudinilor  medii,  în  care  este  implicată  şi  circulaţia  atmosferei  care  determină  regimul 
nebulozităţii şi caracteristicile optice ale atmosferei. Cele mai mici valori medii sunt caracteristice lunilor de 
iarnă cu un minim anual în luna decembrie (Figura 15) cu valoarea de 1080 Wh/m2. Pe măsură ce se înaintează 
spre anotimpul cald, sumele medii zilnice cresc, ele atingând valori cuprinse între 3200 şi 5480 Wh/m 2 în timpul 
primăverii, iar în vară sumele zilnice ajungând până la 5820 Wh/m2 în luna iunie.

Figura  14.  Variaţia  diurnă  a  radiaţiei  globale  în  municipiul  Cluj-Napoca. Sursa:  PVGIS  European  
Communities, 2001-2012.
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Figura 15. Sumele medii zilnice a radiaţiei globale în Cluj-Napoca. Sursa: PVGIS European Communities,  
2001-2012.

În cursul anului, cele mai mari valori lunare pe baza imaginiilor satelitare METEOSAT (EUMETSAT, 2013) se 
înregistrează  vara,  în  iunie  (241 W/m2),  ceea  ce  determină intensificarea proceselor  de evapotranspiraţie  şi 
producerea precipitaţiilor  de  convecţie.  Cele  mai  mici  valori  sunt  proprii  lunii  decembrie  (38  W/m2),  când 
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nebulozitatea este crescută, iar durata zilelor este cea mai redusă (Figura 16.).

Figura 16. Variaţia anuală a radiaţiei globale la Cluj-Napoca. Sursa: EUMETSAT, 2013.

Relieful modifică aportul energetic prin expoziţia şi unghiul de înclinare al pantelor. Având o regiune cu relief  
diversificat  diferenţele în  radiaţie  globală  dintre diferitele părţi  pot  atinge valori  semnificative (Figura  18.).  
Figura 17 arată, că în cazul Sitului N2000 FCVM aportul maxim de energie se realizează pe pantele sudice cu  
înclinaţie între 20-25o, 2268 kWh/m2/an, iar minimul se înregistrează pe pantele nordice cu înclinaţie între 35-
40o,  1303  kWh/m2/an.  Astfel  diferenţa  maximă  anuală  în  regiune  privind  aportul  energetic  este  de  965 
kWh/m2/an.  Distribuţia inegală a radiaţiei globale stă la baza formării climatopurilor caracteristice în regiune  
care sunt prezentate în secţiunea I.3.1.

Figura  17.  Sumele  de  radiaţie  globală  anuală  în  Situl  N2000 FVCM conform înclinaţiei  şi  expoziţiei 
versanţilor
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Figura 18. Harta radiaţiei solare (sumele anuale) pentru Situl N2000 FCVM
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B.2.7.2. Regimul temperaturilor

Din punct de vedere climatic temperatura aerului este unul dintre elementele climatice de bază, care se supune în 
cea mai mare măsură unui ciclu anual, ca o consecinţă a dependenţei acesteia de radiaţia solară. Atât tipurile, cât  
şi fazele de vegetaţie, precum şi întreaga activitate umană sunt legate de succesiunea diferitelor faze ale acestui  
ciclu anual al temperaturii aerului (luni, anotimpuri, semestre). 

Figura 19. reprezintă valorile medii lunare ale temperaturii în staţiile meteorologice cele mai apropiate de zona  
studiată, Cluj-Napoca. Luna cea mai caldă este iulie (18,7°C), iar luna cea mai rece este ianuarie (-3,9 °C).  
Repartiţia temperaturii aerului pe verticală se caracterizează mai ales de inversiunile de temperatură. Ele pot apar  
în orice anotimp,  dar  având frecventa  maxima în intervalul  octombrie  -  februarie.  Intensitatea  inversiunilor  
(diferenţa  dintre  temperatura  la  vârful  inversiunii  şi  cea  de la  baza ei)  este  cea mai  mare  în  luna ianuarie 
(Moldovan şi Fodorean, 2002).

Figura 19. Temperaturile medii lunare la staţiile meteorologice Cluj-Napoca (1961-2000) (după Croitoru,  
2006).

Temperaturile medii anuale ale Sitului N2000 FCVM se desprind şi din Figura 20., cu date caracteristice pentru 
diferitele microareale. În cazul Sitiului N2000 FCVM cele mai ridicate temperaturi anuale, de peste 8°C se 
înregistrează în extremitatea nordică a regiunii, afectată de intruziunea aerului cald prin Valea Gârbăului şi Valea  
Pleşcei.  Diferenţele  dintre  culoarele  de  vale  şi  interfluvii  sunt  în  general  mici  -  sub  2°C  -  iar  scăderea  
temperaturii se face conform gradientului termic mediu vertical, uşor modificat de expoziţia versanţilor. Cele  
mai mici temperaturi medii anuale se întâlnesc pe culmile din sud-estul şi sudul regiunii având înălţime peste  
500 de m.

Variabilitatea în timp a temperaturii aerului este marcată şi de valorile extreme medii şi absolute. Cea mai mare  
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temperatură înregistrată la staţia meteorologică Cluj-Napoca în intervalul 1967 - 2010 a fost de 38,1 oC, la data 
de  27  iulie  2007.  Temperatura  minimă  cea  mai  scăzută  a  fost  de  -34,2  oC,  produsă  la  23  ianuarie  1963. 
Amplitudinea  termică  anuală  absolută  aparţine  anului  1985,  ea  fiind  de  58,20  oC, -25,8  oC în 13 ianuarie, 
respectiv 32,4 oC în 30 iulie.

În regiunea studiată scăderea temperaturii sub 0°C primăvara şi toamna se produce episodic şi poate provoca  
uneori pagube însemnate mai ales pentru plante în dezvoltare. Intervalul cuprins între aceşti doi parametri este  
durata medie fără îngheţ care variază în funcţie de procesele advective şi  radiative la scara locală.  În zona 
studiată durata medie a intervalului fără îngheţ se menţine între 150 şi 175 zile (Clima României, 2008). 

În intervalul cu îngheţ posibil temperatura minimă a aerului nu coboară sub 0 °C în toate zilele. Alternanţa unor  
perioade reci  cu altele mai calde face ca şirul zilelor cu îngheţ  să fie întrerupt  de zile în care temperatura 
minimă a aerului rămâne pozitivă. Astfel se dă numărulmediu anual al zilelor de iarnă (temperatura maximă <  
00C) care este de 38,8 la Cluj-Napoca, ceea ce reprezintă 11% din numărul total al zilelor anului, frecvenţa 
maximă revenind lunii ianuarie (16,1 zile).

Figura 20. Repartiţia temperaturii medii anuale pentru Situl N2000 FCVM.
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În zona studiată numărul mediu anual al zilelor cu îngheţ când temperatura minimă scade sub 0 °C este 113 de 
zile, cu frecventa cea mai mare în luna ianuarie (29 zile), iar există diferenţieri locale. Numărul mediu anual de 
zile cu îngheţ este mai mare în regiunea Sitului N2000 FCVM, medie multianuală este 119 de zile, respectiv 118 
de zile (Figura 20.). La staţia meteorologică Cluj-Napoca data medie de producere a primei zile cu îngheţ este 8 
octombrie, iar cea a ultimei zile cu îngheţ este 24 aprilie, rezultând un interval cu îngheţ de 188 de zile (Figura  
21.).

Figura  21.  Numărul  zilelor cu  îngheţ  (temperatura  minimă  sub  0  °C)  la  Situl  N2000  FCVM.  Sursa 
CARPATCLIM.

Din punct de vedere ecologic lungimea sezonului de creştere (numărul zilelor cu temperatura medii peste 5,5 °C) 
are un rol semnificativ. În regiunea studiată lungimea medie a sezonului de creştere este de 241 de zile (Figura 
22.).

Figura 22. Lungimea sezonului de creştere (temperatura medie peste 5,5 °C) la Situl N2000 FCVM. Sursă: 
CARPATCLIM.
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În sezonul cald numărul zilelor în care temperatura maximă a aerului depăşeşte 25 °C (zile de vară) este în medie 
de 61 zile. Cel mai mare număr de zile de vară, 73 de zile, apar în partea nordică a regiunii. Spre sud-vestul  
regiunii  numărul  anual  al  zilelor cu temperatura  maximă peste 25 °C scade treptat.  În  Situl  N2000 FCVM 
numărul multianual al zilelor de vară este 55 de zile (Figura 23.).

Creşterea temperaturii maximă a aerului peste 30 °C se produce numai într-un număr mic de zile de vară, în 
medie de 11 de zile. În general numărul zilelor tropicale (temperatura maximă peste 30 °C) reprezintă 17-22%  
din numărul zilelor de vară în regiune.

Figura  23. Numărul zilelor de vară (temperatura maximă peste 25 °C) la Situl  N2000 FCVM. Sursa:  
CARPATCLIM.

Prima versiune

Pag. 69 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

Factorii dinamici

Spre deosebire de factorii radiativi al căror regim diurn şi anual este considerat a fi cvasiconstant, circulaţia  
generală a atmosferei şi centrii barici care acţionează deasupra continentului european sunt factori dinamici ai  
genezei climei.

Circulaţia generală a atmosferei

Circulaţia generală a atmosferei determină modificări majore ale vremii la nivelul regiunilor geografice.

În Depresiunea Transilvaniei, implicit în regiunea studiată sunt caracteristice patru forme principale de circulaţie  
atmosferică (Topor şi Stoica, 1965).
Circulaţia vestică joacă rolul principal în transformările care au loc deasupra teritoriului studiat, având frecvenţa 
cea mai ridicată şi o stabilitate în timp (45% dintre toate tipurile de circulaţie atmosferice, se caracterizează cu o  
persistenţă de 5-6 zile). În cadrul acestei circulaţii, deplasarea maselor de aer maritim-polare este orientată pe  
direcţia vest-est şi are loc odată cu familiile de cicloni atlantici. În urma advecţiei acestor mase de aer iarna  
vremea este relativ blândă şi umedă, vara fiind răcoroasă şi cu un pronunţat caracter de instabilitate.

Circulaţia polară reprezintă o altă formă importantă pentru regiunea studiată, deşi are o stabilitate mai mică în 
timp având o frecvenţă medie  de 30% din timpul unui  an.  În cadrul  acestei  circulaţii  cele mai importante  
variante pentru Depresiunea Transilvaniei sunt circulaţia polară directă şi cea întoarsă. Prima antrenează mase  
de aer maritime polare proaspete din Atlanticul de Nord, orientate nord-vest - sud-est, care provoacă o vreme  
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umedă  şi  răcoroasă  vara  şi  călduroasă  iarna.  A doua  antrenează  mase  de  aer  maritime  polare  în  curs  de  
transformare, cu frecvenţă minimă vara şi maximă primăvara, generând cantităţi mai reduse de precipitaţii. A 
treia variantă,  cu o frecvenţă redusă, este circulaţia ultrapolară, care provoacă în Depresiunea Transilvaniei  
răcirile de primăvară-vară şi toamnă, iar iarna temperaturi foarte coborâte.

Circulaţia tropicală are o frecvenţă redusă, de 15% din totalul unui an, cu un maxim la începutul verii şi altul la 
începutul iernii. Masele de aer maritim-tropicale, care se deplasează odată cu ciclonii mediteraneeni, provoacă o  
instabilitate pronunţată a vremii, cu precipitaţii bogate şi încălziri accentuate. 

Circulaţia de blocare se caracterizează printr-un puternic câmp anticiclonic având o pondere anuală de 10%. În 
aceste condiţii, vara se produc secete accentuate, iar în perioada rece a anului, vremea este închisă şi umedă, 
însă fără precipitaţii însemnate.

Carpaţii exercită o acţiune complexă asupra maselor de aer şi a structurilor barice respective, manifestată fie  
prin bararea acestora, fie prin schimbarea traiectoriilor, ori prin perturbarea structurii verticale a câmpului baric, 
culminând cu formarea unor cicloni locali.

Masele  de  aer  maritimi  de  natură  atlantică  sau  mediteraneană  pătrund  mai  uşor  în  interiorul  Depresiunii  
Transilvaniei, prin porţile „Meseşului" şi „Mureşului". Masele de aer reci din anticiclonii subpolari trec mai greu 
peste  Carpaţii  Orientali,  ocolindu-i,  de  cele  mai  multe  ori,  pe  la  periferia  exterioară.  În  aceste  situaţii,  în  
Depresiunea Transilvaniei se menţine o „pungă" de aer cald preexistent, cu temperaturi mai mari cu 10°C decât 
cele ale aerului polar. Această stagnare durează 2-3 zile, după care aerul polar se infiltrează în Depresiunea  
Transilvaniei, dislocând aerul mai cald preexistent de aici. Fenomenul este însoţit chiar de apariţia unui ciclon 
orografic, care generează precipitaţii locale de scurtă durată. 

Masele de aer maritime-polare vechi (35,5%) şi maritime-polare (6,4%), pătrunse pe o circulaţie de vest şi nord-
vest,  sunt  specifice Depresiunii  Transilvaniei.  Vara,  acestea determină o vreme mai blândă,  cu nebulozitate  
accentuată şi precipitaţii bogate. In Depresiunea Transilvaniei, masele de aer polar-continental (reci şi uscate  
iarna,  calde şi  secetoase vara) se  resimt  mai  rar,  producând răcirile puternice din timpul iernii,  îngheţurile 
timpurii de toamnă şi pe cele târzii de primăvară. Celelalte tipuri de mase de aer, deşi cu o frecvenţă redusă (sub  
5%),  pot  avea uneori  efecte  deosebite.  Astfel,  masele  de aer  maritim-tropical  (calde şi  umede)  pot  genera  
cantităţi de apă deosebit de mari, cu deosebire atunci când vin în contact cu cel continental polar. 

Variaţiile neperiodice ale temperaturii medii lunare a aerului sunt determinate de circulaţia generală a maselor 
de aer. Valoric, fluctuaţiile cele mai mari au loc în sezonul rece, când contrastul termic al maselor de aer care se  
succed, este mai evident (Sorocovschi, 1996). Astfel temperaturile minime absolute sunt cauzate de cantonarea  
în Depresiunea Transilvaniei a maselor de aer arctice, care se răcesc în continuare prin procese radiative creând 
situaţii de inversiuni termice.

Alături  de  natura  maselor  de  aer,  tipurile  de  fronturi  atmosferice  care  însoţesc  succesiunea  acestor  mase 
constituie un factor important în determinarea aspectului vremii. Fronturile reci, corelate în mod obişnuit cu  
invaziile de aer maritim-polar, au frecvenţa cea mai mare (53,2% din totalul cazurilor), generând cantităţi mult 
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mai mari  de  precipitaţii  decât  celelalte  tipuri  de  fronturi.  În  cursul  anului,  au frecvenţă  ridicată  în  a doua 
jumătate a primăverii şi în prima jumătate a verii (maxim în iulie), iar cea mai mică iarna (minim în februarie).  
Urmează, ca frecvenţă fronturile calde (32,6%), ocluse (11,5%) şi cvasistaţionare (2,7%), care apar, de obicei, în  
condiţiile unei circulaţii  de sud-vest şi  mai rar atunci când circulaţia are o componentă nordică  (Moldovan, 
1986).

B.2.7.4. Regimul de precipitaţie şi evaporaţia

Alături de temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice constituie cel mai important element climatic de care  
depinde, în mare măsură, rezerva de umezeală a solului şi alimentarea râurilor. Circulaţia generală a atmosferei 
împreună  cu  relieful  şi  cu  configuraţia  suprafeţelor  active  determină  distribuţia  spaţială  şi  temporală  a  
precipitaţiilor atmosferice. 

În cadrul studiului s-a întocmit harta la scara mare a precipitaţiilor medii anuale (Figura 26.). Pe baza relaţiilor  
P=f(Hm) din şiruri de date provenite de la staţii meteorologice din Depresiunea Transilvaniei harta scoate în  
evidenţă zonalitatea cantităţilor de precipitaţie în zonă.

În Situl N2000 FCVM mai reduse cantităţi (580 - 600 mm) cad pe treptele de relief mai coborâte din nord-vestul  
teritoriului (Figura 26.). Pe treptele de relief intermediare, cantităţile anuale se menţin între 600-650 mm, iar pe  
cele înalte din est, ajung la 650-700 mm, pe alocuri chiar peste aceste valori. Creşterea cantităţilor de precipitaţii  
este  determinată  de  refacerea  fronturilor  atmosferice  şi  de  frecvenţa  mai  mare  a  ploilor  de  natură  
termoconvectivă şi orografică.

Figura 24. Repartiţia cantităţilor de precipitaţii medii anuale pentru Situl N2000 FCVM
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Dependent de particularităţile circulaţiei generale a atmosferei au avut loc variaţii neperiodice ale cantităţilor  
anuale de precipitaţii, astfel în perioada dintre 1961-2000 s-au înregistrat şi abateri destul de consistente, atât în  
domeniul excedentar, cât şi în cel deficitar (Croitoru, 2006). Cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii s-au 
înregistrat  în  anii  cu  predominarea  activităţii  ciclonice  şi  frontale.  Astfel,  cantităţile  maxime  anuale  de  
precipitaţii  în  perioada studiată  au depăşit  frecvent  800-850 mm (850 mm la  Cluj-Napoca).  Cele  mai  mici  
cantităţi  anuale de precipitaţii  s-au înregistrat în anii  cu circulaţie predominant anticiclonică, cu advecţii  ale 
aerului cald tropical sau continental. În anii deficitari pluviometric, sumele anuale cele mai mici au coborât mult  
sub 500 mm/an, 340 mm la Cluj-Napoca.

Caracterul continental al climei se manifestă şi printr-o repartiţie neuniformă a precipitaţiilor în timpul anului. În 
ceea ce priveşte cantităţile semestriale de precipitaţie se constată faptul că, în semestrul cald, acestea sunt mult  
superioare celor din semestrul rece ajungându-se în anumite situaţii la raportul 2/1 sau chiar mai mare.

Iarna, cantităţile de precipitaţii sunt cele mai reduse, variind între 82 şi 120 mm, ceea ce reprezintă 15%-19% din 
cantitatea anuală. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii din acest interval se înregistrează în luna februarie.

Primăvara,  ca  urmare a  intensificării  activităţii  ciclonice din atlantic  şi  a  pătrunderii  maselor  de aer  umed, 
cantităţile de precipitaţii cresc la 145 - 153 mm, reprezentând 1/4 din media anuală. Între lunile martie-aprilie şi  
aprilie-mai, creşterile lunare sunt de 20-35 mm, fiind cele mai ridicate în cursul anului şi printre cele mai mari  
din ţară.

Vara, când proceselor frontale li se adaugă şi cele de convecţie termică, se înregistrează cele mai abundente 
cantităţi  de  precipitaţii  (223-235  mm),  reprezentând  36%-42%  din  totalul  anual.  Luna  iunie  este  cea  mai  
ploioasă, înregistrând între 80 şi 90 mm. Cantităţile de precipitaţii din lunile iunie reprezintă între 14 şi 16% din  
totalul anual.

Toamna, ca o consecinţă a slăbirii activităţii ciclonice precum şi a convecţiei termice, cantităţile de precipitaţii  
se reduc cu 100-140 mm faţă de vară, reprezentând între 18% şi 20% din media anuală. În general, mediile  
multianuale de toamnă nu scad sub 30-40 mm, dar nici nu depăşesc 60 mm, în nici o lună.

Din distribuţia cantităţilor lunare de precipitaţii în timpul anului, rezultă un maxim pluviometric în iunie şi un  
minim pluviometric în februarie-martie (Tabelul 8.).

Tabel 8. Cantităţile de precipitaţii medii lunare multianuale (1961-2000) (Croitoru, 2006).
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anual
25,5 22,9 24,8 45,1 74,8 86,8 83,9 65 39,7 32,8 31,1 34,1 566,5

Cele mai mari cantităţi lunare au atins, uneori, limite superioare sumelor medii corespunzătoare ale anotimpului  
respectiv, fiind provocate, de obicei,  de averse puternice de natură frontală sau convectivă. Iarna, cantităţile  
maxime s-au produs în luna februarie (67,8 mm) şi media anotimpuală fiind 83,3 mm. Vara, în luna iunie cad  
cele mai abundente ploi, maximă în luna iunie a fost 197,1 mm, media anotimpuală fiind 235,7 mm. Toamna, 
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cantităţile lunare maxime sunt intermediare celor de vară şi respectiv de iarnă.

Cele mai mici cantităţi lunare au ajuns la 0,3 mm în februarie şi martie. În luna februarie a fost semnalată chiar şi  
lipsa precipitaţiilor în staţia Cluj-Napoca în perioada studiată (Croitoru, 2006).

Cantităţile  maxime  de  precipitaţii  în  24  de  ore  prezintă  o  semnificaţie  hidrologică  deosebită  prin  efectul 
supraumezirii  terenurilor şi  a proceselor morfodinamice declanşate pe versanţi sau în albia râurilor.  Ele sunt  
specifice pentru perioada caldă a anului, când alături de procesele frontale se dezvoltă şi cele convective.
Dintre cantităţile maxime anuale de precipitaţii  în 24 de ore înregistrate în regiune, frecvenţa cea mai mare  
revine valorilor cuprinse între 30 şi 50 mm. 

Cantităţile maxime lunare de precipitaţii în 24 de ore se repartizează neuniform în timpul anului (Tabel  9.). În 
jumătatea caldă a anului se produc cantităţile cele mai mari, peste 50 mm, în timp ce în jumătatea rece a anului,  
se produc cantităţile cele mai mici, frecvenţa maximă (35-45%), revenind valorilor de 20-30 mm.

Tabel 9. Cantităţile maxime căzute în 24 h (1961-2000) (Croitoru, 2006).
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
23,6 37,5 29,4 41,9 49,5 63,2 81,6 60,7 41,7 29,2 25,8 30,5

Valoarea medie a intensităţii maxime a precipitaţiilor este de 2,11 mm/min, iar intensitatea cea mai mare a atins 
6,80 mm/min, în ziua de 6 iulie 1997. În cursul anului intensitatea maximă apare cel mai frecvent în luna iunie  
(în 11 din totalul celor 33 de ani analizaţi), urmând apoi lunile iulie (în 10 ani), august (în 8 ani), septembrie (în 3 
ani) şi mai (într-un singur an) (Moldovan şi Fodorean, 2002).

Frecvenţa  zilelor  cu precipitaţii  se  menţine în  jur  de 112 de zile  iar  în  regimul  anual  al  acestui  parametru  
pluviometric se observă un maxim în mai-iunie (12-16 zile) şi un minim în septembrie-octombrie (8-10 zile) 
(Figura 27.).

Odată cu creşterea valorilor, frecvenţa anuală a zilelor cu diferite cantităţi de precipitaţii devine mai redusă, de la 
105-120 zile în cazul precipitaţiilor peste 1,0 mm, la 2-3 zile în cazul celor peste 20 mm (CARPATCLIM).

Figura 25. Numărul zilelor cu cantitatea de precipitaţie mai mare de 1 mm la Situl N2000 FCVM
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Cunoaşterea particularităţilor stratului de zăpadă are o mare importanţă deoarece zăpada acţionează ca suprafaţă 
activă în perioada rece a anului, reflectând o mare parte a radiaţiei solare. Totodată, zăpada împiedică pierderea  
căldurii  din sol  şi  constituie o sursă majoră  a  umezelii  acestuia  şi  a  scurgerii  apei  în  râuri,  în  perioada de 
primăvară.

Numărul mediu anual al zilelor cu precipitaţii sub formă de ninsoare este de 35,5, respectiv 9,7% din numărul de 
zile dintr-un an. Ninsorile cad în intervalul octombrie - aprilie, cu un maxim în luna ianuarie (11 zile). În zona  
studiată, stratul de zăpadă poate fi prezent în intervalul octombrie - aprilie, ceea ce înseamnă întreg semestrul  
rece şi prima lună a semestrului cald al anului. Numărul mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 55,  
valorile medii lunare fiind cuprinse între 3 în luna noiembrie, respectiv 18 în luna ianuarie. Numărul maxim 
lunar de zile cu strat de zăpadă variază între 2 în luna octombrie şi 31 în lunile decembrie şi ianuarie.

Figura 28. arată variaţia mediilor multianuale (1961-2010) a grosimii stratului de zăpadă în regiunea studiată. În  
cursul anului, valorile cele mai ridicate ale grosimii stratului de zăpadă se întâlnesc în luna februarie cu valorile  
cuprinse între 7-12 cm.

Figura 26. Grosimea medie lunară (cm) a stratului de zăpadă la Situl N2000 FCVM. Sursa: 
CARPATCLIM (1961-2010).
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Pe lângă cantităţile de precipitaţie evapotranspiraţia este un proces extrem de important prin pierderea combinată  
a umidităţii  solului,  prin evaporare directă şi  prin transpiraţia plantelor.  Ea reprezintă un element important 
pentru atenuarea efectelor negative ale cantităţilor excedentare de precipitaţii. 

Evapotranspiraţia potenţială este definită ca ansamblul pierderilor de apă prin evaporaţie şi transpiraţie a unei  
pături vegetale de referinţă (în general gazon), care acoperă în totalitate terenul, având o înălţime uniformă de 
câţiva centimetri, alimentată abundent cu apă, în stadiul de dezvoltare vegetală maximă (Clima României, 2008).

Figura 29. demonstrează valorile lunare de evapotranspiraţia potenţială calculată pe regiunea studiată. Astfel  
valorile de evapotranspiraţie potenţială sunt mai ridicate de-a lungul sezonului cald, cu maximă în luna iulie (124 
mm). Evapotranspiraţia potenţială medie anuală este de 630 mm, valorile mai reduse caracterizează Situl N2000 
FCVM cu 608 mm. 

Valorile sunt uşor mai mari decât cele ale precipitaţiilor atmosferice care nu depăşesc această valoare decât în  
extremităţile vestice şi nordice, la contactul cu regiunea montană. Acest bilanţ are o deosebită importanţă în 
formarea fenomenului de secetă în regiunile respective.

Figura 27. Evapotranspiraţia potenţială medie lunară la Situl N2000 FCVM. Sursa: CARPATCLIM 
(1961-2010).
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Indexul  Reconnaissance  Drought  (IRD)  calculată  pentru  un  pas  de  timp  de  3  luni  oferă  o  comparaţie  a  
raporturilor dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia potenţială într-o anumită perioadă de trei luni  
consecutive cu raportul multianual pentru aceleaşi trei luni. Cu alte cuvinte, valoarea IRD calculată pe un pas de  
timp de 3 luni pentru luna martie compară raportul respectiv din lunile ianuarie-februarie-martie dintr-un anumit  
an cu raportul mediu din lunile ianuarie-februarie-martie din toţi anii analizaţi.

Indexul reflectă condiţiile de umezeală pe termen mediu şi  oferă o estimare anotimpuală a raportului dintre 
precipitaţie şi evapotranspiraţie. Tabelul 10. prezintă frecvenţele pe clase de valori IRD din care reiese faptul că,  
la nivelul regiunii, majoritatea lunilor se încadrează în categoria normal din punct de vedere al raportului dintre 
cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia potenţială, cu valoarea medie de 67,4%. Următoarea categorie din 
punct de vedere al frecvenţelor este categoria moderat secetos (16,6%) şi  categoria moderat umed (16,2%).  
Celelalte categorii cu risc pluviometric are o pondere mai mică de 10%.

Tabel  10.  Frecvenţa  (%)  pe  clase  de  valori  IRD  (raport  dintre  cantitatea  de  precipitaţii  şi 
evapotranspiraţia potenţială). Sursa: CARPATCLIM (1961-2010).

Extrem de secetos 2,5
Foarte secetos -2,5
Moderat secetos 17,1
Normal 66,6
Moderat umed 16,6
Foarte umed -1,0
Extrem de umed 0,7
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Fenomene atmosferice periculoase

Fenomene atmosferice periculoase care înglobează atât fenomenele meteorologice de scurtă durată, cât şi pe cele 
climatice, de durată lungă au un impact suficient de mare pentru a fi sesizată gravitatea situaţiilor respective. 
Manifestarea  cu  intensitate  a  acestor  fenomene  determină  în  mod  obişnuit  pagube  pentru  unele  sectoare 
economice,  punând  de  asemenea  în  pericol  bunurile  şi  chiar  viaţa  oamenilor.  Ca  urmare,  studiul  prezintă 
fenomenele atmosferice periculoase care au o frecvenţă mai ridicată în regiunea studiată.

Ceaţa, grindină, brumă 

Ceaţa reprezintă o suspensie atmosferică de picături foarte mici,  care reduc vizibilitatea sub 1 km. La staţia  
meteorologică Cluj-Napoca numărul zilelor cu ceaţă întru-un an se află între 40-50 de zile (Clima României,  
2008).

Figura 37 prezintă variaţia interanuală a frecvenţei ceţii la staţia meteorologice Cluj-Napoca. O frecvenţă mai 
ridicată caracterizează lunile de toamnă şi de iarnă, cu o valoarea de 3,6%. Formarea ceţii are un caracter local  
fiind  determinată  de  circulaţia  maselor  de  aer,  a  curenţilor  de  aer  respectiv  a  caracteristicilor  suprafeţelor  
subiacente.

Figura 28. Frecvenţa ceţii în %, medii lunare multianuale (1971-2001). Sursa: Eastman, 2012.

Grindina cade frecvent în sezonul cald al anului din norii Cumulonimbus, fiind însoţit de averse de ploaie, oraje  
şi vânt tare. În cursul zilei, grindina se produce cu o frecvenţă maximă în după-amiezile caniculare de vară, când  
convecţia termică atinge punctul culminant. În regiunea studiată numărul mediu anual de zile cu grindină se află  
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între 2-4 în jurul oraşului Cluj-Napoca (Clima României, 2008). Numărul mediu lunar de zile cu grindină creşte  
din luna aprilie spre vară, având un maxim în iunie, după care scade spre toamnă, intervalul cel mai favorabil 
producerii grindinei fiind lunile mai, iunie şi iulie. 
În anotimpurile de tranziţie, în condiţiile unor advecţii de aer reci se produc îngheţurile şi brumele timpurii de 
toamnă şi cele târzii de primăvară. Bruma reprezintă o depunere de cristale foarte fine de gheaţă observată pe sol  
şi pe obiectele de la sol. Condiţiile optime de producere a brumei sunt regimul anticiclonic cu timp senin şi calm,  
umezeală relativă ridicată şi temperaturi negative ale aerului (intensitatea maximă a depunerilor observându-se la  
temperaturi de -2 …-3 oC). În Depresiunea Transilvaniei înregistrează anual un număr de 40-50 de zile cu brumă 
(Clima României, 2008). La staţia meteorologică Cluj-Napoca numărul mediu anual de zile cu brumă este între  
70 şi 90 (Clima României, 2008).

Excesul de precipitaţii şi secete atmosferice

Perioadele pluviometrice excedentare precum şi  fenomenele de secetă se pot  identifica cu ajutorul  indicelui  
standardizat de precipitaţii (ISP). ISP este un număr care arată abaterea cu care valoarea observată în cantitatea  
de precipitaţii deviază faţă de valoarea multianuală. Cu cât situaţiile de excedent (anormal de umede) sau de  
secetă devin mai severe, atât indicele va avea valori mai mari, respectiv mai mici. Pe baza valorilor ISP s-a  
elaborat calificativele pluviometrice prezentate în Tabelul 11.

Indexul ISP calculată pentru un pas de timp de 3 luni oferă o comparaţie a cantităţilor de precipitaţii căzute într-o 
anumită perioadă de trei luni consecutive cu totalul precipitaţiilor pentru aceleaşi trei luni din toţi ani din şirul de  
date existente. De exemplu, valoarea ISP calculată pentru luna august în arealele agricole ar putea redă tendinţa  
precipitaţiilor în timpul stadiilor reproductive şi de formare a bobului (lunile iunie, iulie august).

În studiu au fost determinate valorile ISP pentru un pas de timp de 3 luni în regiunea studiată, iar Tabelul 11.  
prezintă frecvenţa acestei valori pe diferite clase pluviometrice. Analiza frecvenţei pune în evidenţă o distribuţie  
echilibrată la nivelul  regiunii  studiate,  63-66% din cazuri  se află  în  categoria  normală  din punct  de vedere  
pluviometric.  Faţă  de aceste  valori,  frecvenţa  mai  ridicată  a  situaţiilor  de  secetă  (deficit  pluviometric)  sunt  
detectate mai ales în lunile de vară şi de toamnă. Primăvara se caracterizează mai ales prin situaţii de excedent  
pluviometric (moderat umed) în toată regiunea. În Situl N2000 PŞ lunile de vară se constată o frecvenţă mai  
mare de umede moderate.
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Tabel  11. Frecvenţa pe clase de valori IRD (raport dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia 
potenţială) (CARPATCLIM) (1961-2010).

Iarna
Extrem de secetos 2,0
Foarte secetos 7,4
Moderat secetos 6,8
Normal 66,9
Moderat umed 8,8
Foarte umed 7,4
Extrem de umed 0,0

Primăvara
Extrem de secetos 2,7
Foarte secetos 4,7
Moderat secetos 12,0
Normal 62,7
Moderat umed 13,3
Foarte umed 3,3
Extrem de umed 1,3

Vara
Extrem de secetos 0,7
Foarte secetos 4,7
Moderat secetos 10,0
Normal 65,3
Moderat umed 8,7
Foarte umed 8,7
Extrem de umed 2,0

Toamna
Extrem de secetos 1,3
Foarte secetos 4,7
Moderat secetos 14,0
Normal 64,0
Moderat umed 10,0
Foarte umed 3,3
Extrem de umed 2,7

În  ansamblu  în  regiunea  studiată,  precum  şi  în  întreaga  Depresiune  a  Transilvaniei,  perioadele  deficitare  
pluviometric au o frecvenţă aproximativ egală cu cea a perioadelor excedentare pluviometric (Holobâcă, 2010).  
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Evenimentele  normale  din punct  de vedere  pluviometric  sunt  net  predominante  în  comparaţie  cu cele  care  
caracterizează variaţia extremă. Frecvenţele de ocurenţă a evenimentelor secetoase de scurtă durată (3 luni) sunt 
cuprinse între 15,3% şi 19%, iar frecvenţa evenimentelor de exces de precipitaţii se înscrie între 12,3% şi 18,3%. 
Totuşi repartiţia spaţială a fenomenelor de secetă sau de excedent pluviometric este influenţată de factori locali,  
precum relieful sau vegetaţia. 

B.2.8. Pedologie

B.2.8.1. Solurile prezente în Situl N2000 FCVM

În strânsă concordanţă cu substratul  litologic,  relieful,  sistemul hidrografic,  condiţiile  climatice şi  vegetaţia,  
învelişul de sol al ariei protejate este variat şi diversificat. 

În cadrul Sitului N2000 FCVM solurile cele mai extinse aparțin argiluvisolurilor (80 %), urmate de molisoluri 
slab dezvoltate (8 %), cambisoluri (8 %), câteva areale restrânse cu vertisoluri tipice respectiv cu cele trunchiate 
neevoluate. 

Harta pedologică a fost efectuată prin documentarea bazelor de date județene existente, transpuse în format gis  
prin digitizare. 

Pentru a testa gradul de corectitudine a datelor generale pedologice județene s-a trecut la ridicarea a 13 profile de  
sol prin foraj manual  diametrul  6 cm. Localizarea profilelor expediționare s-a decis folosind harta solurilor,  
pentru a lua din fiecare tip de sol minim 1 probă.
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Figura 29. Harta solurilor din Situl N2000 FCVM

Figura 30. Repartiția în spațiul Sitului N2000 FCVM a celor 13 profile de sol executate prin foraje 
manuale
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Textura celor 13 probe luate în sit este dominant lut nisipos, urmat de lut argilos. Adâncimea lor variază între 150 
cm respectiv 55 cm.

Identificarea tipurilor și subtipurilor de sol din profile s-a efectuat prin metodele de teren ale World Reference  
Base for Soil Resource.

Tabel 12. Corelate cu tipurile de sol vechi și cele din Sistemul român de taxonomie al solurilor 2003.
Nr. 
prof. Fotografia Clasa, Subtipul din 

sistemul vechi SRTS 2003

1. Trunchiat, neevoluat Protisol/regosol

2.
Hidromorfe/ sol negru 
clinohidromorf - vertisol 
gleizat

Hidrisol/stagnosol

3.
Hidromorfe/ negru 
clinohidromorf vertisol 
gleizat

Hidrisol/stagnosol
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Nr. 
prof. Fotografia Clasa, Subtipul din 

sistemul vechi SRTS 2003

4. Cambisoluri/sol brun eu-
mezobazic

Cambisol/ 
Eutricambosol

5. Cambisoluri/sol brun eu-
mezobazic gleizat

Cambisol/ 
Eutricambosol

6. Cambisoluri/sol brun eu-
mezobazic gleizat

Cambisol/ 
Eutricambosol

7. Molisoluri/pseudorendzină 
tipică

Cernisoluri/ phaeoziom 
marnic

8. Molisoluri/pseudorendzină 
cambică

Cernisoluri/
phaeoziom cambic
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Nr. 
prof. Fotografia Clasa, Subtipul din 

sistemul vechi SRTS 2003

9. Molisoluri/pseudorendzină 
argiloiluvială

Cernisoluri/
phaeoziom argic

10. Argiluvisoluri/ sol brun 
argiloiluvial pseudogleizat

Luvisol/Preluvisol 
pseudogleizat

11. Argiluvisoluri/ sol brun 
argiloiluvial pseudogleizat

Luvisol/Preluvisol 
pseudogleizat

12. Argiluvisoluri/ sol brun luvic 
(podzolit) gleizat

Spodisoluri/ prepodzol 
gleizat

13. Argiluvisoluri / sol brun 
argiloiluvial Luvisol/Preluvisol
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B.3. Mediul biotic 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.1.Context biogeografic
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.1.1. Regiunea/regiunile biogeografice
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.2.Habitate 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Habitate de interes comunitar prezente şi situaţia lor la nivelul regiunii biogeografice şi la nivel  
naţional 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Tabel 13. Corespondenţa între habitatele de interes comunitar, habitatele conform clasificării din 
România şi asociațiile vegetale

Tip habitat Natura 2000 Tip habitat România Asociaţii vegetale

9170  Pãduri  de  stejar  cu  
carpen  de  tip  Galio-Carpi-
netum

R4123
Păduri dacice de gorun (Quercus pe-
traea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu Carex pilosa

Carici pilosae – Quercetum petraeae 
typicum Sanda et Popescu 1999

7210*  Mlaştini  calcaroase 
cu Cladium mariscus

Acest tip de habitat nu are corespon-
dent în codificarea română a habita-
telor (Gafta şi Mountford 2008, Do-
niţă şi col. 2005)

Cladietum  marisci Allorge  1922  ex 
Zobrist 1935 (Sanda 2008)
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Tip habitat Natura 2000 Tip habitat România Asociaţii vegetale

7230 Mlaştini alcaline R5405 - Mlaştini  sud-est  carpatice, 
eutrofe  cu  Carex  flava  şi  Eriopho-
rum latifolium
R5406 -  Mlaştini  sud-est  carpatice, 
eutrofe  cu Carex  flava  şi  Blysmus  
compressus
R5413 -  Mlaştini  sud-est  carpatice, 
mezo-eutrofe cu Carex davalliana
R5414 -  Mlaştini  sud-est  carpatice, 
eu-mezotrofe cu Schoenus nigricans
R5415 -  Mlaştini  sud-est  carpatice, 
mezo-eutrofe  cu  Sesleria  uliginosa 
(Doniţă şi col 2005)

Carici  flavae –  Eriophoretum  latifolii 
Soó 1944,  Carici  flavae –  Blysmetum 
compressi Coldea  1997,  Orchido – 
Schoenetum  nigricantis Oberd.  1957 
(Syn.:  Schoenetum  nigricantis Pop  et 
al. 1962;  Schoeneto -  Armerietum bar-
censis Morariu  1967),  Caricetum  da-
vallianae Dutoit 1924, respectiv  Sesle-
rietum uliginosae (Palmgren 1916) Soó 
1941 (Gafta şi Mountford 2008, Sanda 
şi col. 2008)
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Situația habitatelor prezente în AP, la nivelul regiunii biogeografice şi la nivel naţional 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Habitate importante pentru conservare, altele decât cele de interes comunitar

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.3. Flora

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de interes comunitar 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte specii de interes de conservare

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de floră sălbatică de interes economic și cultural

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.4. Fauna

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de interes comunitar 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Situaţia speciilor identificate în sit 
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Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte specii de interes de conservare

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de faună de interes economic 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de faună de interes cultural

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.5. Specii alohtone și specii invazive

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.6. Ecosisteme

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.7. Peisajul

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.8. Procese naturale 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Prima versiune

Pag. 90 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

B.4. Informaţii socio-economice şi culturale

B.4.1. Comunităţi

Întreaga suprafaţă a AP este  situată pe teritoriul  judeţului  Cluj  în regiunea Centru.  Din punct  de vedere al  
distribuţiei teritoriale, pe localităţi, situl este împărţit după cum urmează: municipiul Cluj-Napoca (67,66%),  
comuna Feleacu (17,73%), comuna Floreşti (4,15%), comuna Ciurile (10,23%), comuna Tureni (< 1%).

Tabel 14. Distribuţia teritorială şi demografică a Sitului N2000 FCVM

Localitate Suprafaţă (ha)* Populaţie** Densitate (populaţie/hectar)

municipiul
Cluj-Napoca 17922 324576 18,1

comuna Feleacu 6194 3923 0,6

comuna Floreşti 6086 22813 3,7

comuna Ciurile 7233 1594 0,2

comuna Tureni 7396 2278 0,3

TOTAL
44831 355184 7,9

* date  oficiale  de  la  pagina  Agenției  Națională  de  Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară  (http://date.gov.ro/dataset/unitati-administrativ-
teritoriale-06-03-2014 din data de 06.03.2014)
** date oficiale de la pagina Instituţiei Naţional de Statistică din rezultate definitive ale Recesământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 20  
octombrie 2011. (http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ din data de 01.06.2014)

B.4.2. Utilizarea terenurilor şi resurselor 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.4.3.Economia locală

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.4. Aspecte demografice 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.4.4.1. Structura demografică

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Populaţia stabilă pe grupe de vârstă

Localitate pop Sub 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 şi 
peste

municipiul
Cluj-
Napoca

324576 13795 11716 10761 19485 44721 29408 26496 23072 24589 17411 21814 23269 17480 12406 11108 8248 5463 3334

4 % 4 % 3 % 6 % 14 % 9 % 8 % 7 % 8 % 5 % 7 % 7 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 1 %

comuna 
Feleacu

3923 182 204 165 170 176 188 287 296 307 191 247 297 279 281 238 200 146 69

5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 8 % 7 % 8 % 8 % 5 % 6 % 8 % 7 % 7 % 6 % 5 % 4 % 2 %

comuna 
Floreşti

22813 2468 1169 899 896 1515 3587 3807 2219 1587 823 787 878 730 494 406 207 187 91

11 % 5 % 4 % 4 % 7 % 16 % 17 % 10 % 7 % 4 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0,4 %

comuna 
Ciurile

1594 92 74 82 77 84 76 75 98 99 61 75 100 117 104 122 130 81 47

6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % 4 % 5 % 6 % 7 % 7 % 8 % 8 % 5 % 3 %

comuna 
Tureni

2278 104 91 103 119 127 101 117 144 159 114 137 183 165 123 177 137 107 70

5 % 4 % 5 % 5 % 6 % 4 % 5 % 6 % 7 % 5 % 6 % 8 % 7 % 5 % 8 % 6 % 5 % 3 %

TOTAL 355184 16641 13254 12010 20747 46623 33360 30782 25829 26741 18600 23060 24727 18771 13408 12051 8985 5984 3611

5 % 4 % 3 % 6 % 13 % 9 % 9 % 7 % 8 % 5 % 6 % 7 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 1 %
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Populaţia stabilă pe sexe

Localitate Populaţie Masculin Feminin

municipiul Cluj-Napoca 324576 152740 47 % 171836 53 %

comuna Feleacu 3923 750 49 % 844 51 %

comuna Floreşti 22813 1920 49 % 2003 51 %

comuna Ciurile 1594 11192 47 % 11621 53 %

comuna Tureni 2278 1126 49 % 1152 51 %

TOTAL 355184 167728 47,22 % 187456 52,78 %
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Populaţia stabilă după etnie

Localitate Populaţia 
satbilă Români Maghiari Romi Gremani Evrei Ucraineni Altă etnie

Informaţie 
nedisponibil
ă

municipiul
Cluj-Napoca 324576

245737 49565 3273 544 155 127 2163 23167

76 % 15 % 1 % 0,2 % 0,05 % 0,04 % 0,7 % 7 %

comuna Feleacu 3923
2833 894 99 97

72 % 23 % 3 % 4 % 0 % 0 % 0 % 2 %

comuna Floreşti 22813
17154 3276 1116 26 5 10 71 1160

75 % 14 % 5 % 0,11 % 0,02 % 0,04 % 0,29 % 5 %

comuna Ciurile 1594
1445 19 55 0 0 0 3 72

91 % 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %

comuna Tureni 2278
1466 562 172 0 0 0 0 78

64 % 25 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 %

TOTAL
355184

268635 54316 4715 570 160 137 2077 24574

75,63 % 15,29 % 1,33 % 0,16 % 0,05 % 0,04 % 0,58 % 6,92 %

Prima versiune

Pag. 97 din 106



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

Prima versiune

Pag. 98 din 106

75.63

15.29

1.33
0.16Evrei 0.05%Ucraineni 0.04%0.58

6.92

Populaţia stabilă după etnie

Romani 
Maghiari
Romi
Germani
Evrei
Ucraineni
Alta etnie
Informatie nedisponibila



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii ROSCI0074 

Populaţia stabilă după religie

Localitate
Populaţia 

stabilă Ortodoxă
Romano-
Catolocă Reformată

Penticosta
lă1

Greco-
catolică2

Altă 
religie

Fără 
religie Atei

Informaţie 
nedisponibi

lă

municipiul
Cluj-Napoca

324576 212975 14940 31597 8083 14152 14355 1266 1543 25665

66 % 5 % 10 % 2 % 4 % 4 % 0 % 0 % 8 %

comuna Feleacu
3923 2610 129 737 256 37 41 11 * 102

67 % 3 % 19 % 7 % 1 % 1 % 0,28 % - 3 %

comuna Floreşti
22813 15610 956 2251 778 769 1033 96 89 1231

68 % 4 % 10 % 3 % 3 % 5 % 0,42 % 0,39 % 5

comuna Ciurile
1594 1171 5 8 201 42 74 12 0 81

73 % 0,31 % 1 % 13 % 3 % 5 % 1 % 0 5 %

comuna Tureni
2278 1377 106 223 112 16 357 6 * 81

60 % 5 % 10 % 5 % 1 % 16 % 0,26 % - 4 %

TOTAL 355184 233743 16136 34816 9430 15016 15860 1391 1632 27160

65,81 % 4,54 % 9,80 % 2,65 % 4,23 % 4,47 % 0,39 % 0,46 % 7,65 %

* Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
1 Penticostala (Biserica lui Dumnezeu Apostolica)
2 Greco-catolica (Biserica Romana Unita cu Roma)
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B.4.5. Aspecte socio-economice
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.6. Recreere şi turism 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.7. Alte activități economice 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.8. Cultura locală
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.9. Arheologie, istorie, cultură
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.5. Informare, conştientizare, educare sau Acţiuni de comunicare cu factorii interesaţi 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Activităţi specifice derulate de adminsitrator/custode 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Activităţi relevante din punct de vedere al sitului derulate de terţi
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Infrastructură și resurse existente pentru informare, conştientizare, educaţie
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.6. Cercetare
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.6.1. Cercetare desfăşurată până în prezent
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.6.2. Infrastructură de cercetare existentă
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.7. Acțiuni de management majore desfășurate în AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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C. Evaluarea situației actuale
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.1. Valori 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori naturale 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori importante pentru comunitate și valori culturale
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori turistice și de recreere
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori economice şi de dezvoltare (mijloace de trai, infrastructură, industrie, afaceri)
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte valori
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.2. Presiuni și amenințări
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.3. Evaluarea tendințelor în starea valorilor AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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D. Strategia de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.1. Viziunea 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.2. Organizarea teritorială a managementului
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.3. Strategia de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.4. Planul operațional 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.5. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E. Asigurarea implementării Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.1. Sistemul de luare a deciziilor
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.2. Resurse umane
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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E.3. Resurse financiare necesare pentru implementarea Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.3.1. Investiţii (echipament şi infrastructură)
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.4. Monitorizarea implementării Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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Glosar de termeni utilizați în Planul de management

Habitate  de interes  de conservare - habitate  de interes  comunitar  incluse în  Formularul  Standard,  habitate 
importante pentru speciile de interes comunitar incluse în Formularul Standard - ca loc de hrănire, reproducere,  
adăpost- habitate rare la nivel național.

Habitate prioritare – habitate considerate rare sau valoroase la, nivel european, pentru care au fost stabilite  
strategii de conservare la nivel comunitar.

Specii de interes de conservare - specii de interes comunitar, incluse în Formularul Standard, specii importante 
pentru speciile de interes comunitar, incluse în Formularul Standard -de exemplu ca hrană- specii rare protejate  
la nivel național.

Defrișare  – îndepărtarea totală a vegetației lemnoase de pe o anumită suprafață. În cazul în care termenul se  
utilizează pentru o suprafață din fond forestier, descrie o acțiune de îndepărtare a vegetației lemnoase cu scopul  
de a schimba categoria de folosință -scoterea din fond forestier-. 

Direcție de management – în sensul utilizat în acest PM, termenul descrie ceea ce se dorește a se realiza prin 
activități  și  măsuri  de  management. Se  definesc  pentru  o  perioadă  de  cel  puțin  5  ani,  detalierea 
activităților/acțiunilor specifice urmând să fie facută în planurile de lucru anuale.

Activitate de management – una sau mai multe acțiuni care contribuie la obținerea rezultatelor dorite pentru 
fiecare direcție de management, cum ar fi, de exemplu, activități de patrulare, control, educație, realizarea unor  
trecători pentru pești sau distrugerea parțială a pragurilor de fund pentru a ajuta menținerea speciei, etc. Acestea 
sunt parțial descrise la Capitolul D5 și se stabilesc cu ocazia întocmirii planurilor de lucru anuale. 

Măsuri de management – sunt reguli specifice de utilizare a terenurilor și resurselor din AP impuse de statutul  
de AP, respectiv de necesitatea atingerii obiectivelor AP, de obicei incluse în Regulamentul AP. Exemplu: cosirea 
pajiștilor de interes de conservare numai după data de 1 iulie. 

Management adaptabil – acțiunile de management sunt astfel definite încât să permită adaptarea la modificări 
ale sistemelor naturale intervenite pe perioada de aplicare a planului de management sau redefinirea activităților  
și măsurilor de management, dacă prin monitorizare se dovedește că acest lucru este necesar.

Management participativ – planificarea și implementarea activităților de management se face cu implicarea /  
participarea factorilor interesați.
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Management activ – în cazul prezentului document, termenul se folosește pentru a indica necesitatea realizării 
unor activități și măsuri de management destinate special menținerii stării favorabile de conservare a speciilor și  
habitatelor  de  interes  de  conservare.  Fără  activitățile  și  măsurile  respective,  există  posibilitatea 
degradării/pierderii valorilor, cum ar fi de exemplu pierderea de habitate importante de pajiști în cazul necosirii 
fânețelor. 

Activități  cu impact -  activitățile care au asemenea caracteristici încât se consideră că generează un impact  
asupra mediului. Cele cu impact semnificativ sunt definite de legislație. 
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Ce conține Planul de Management?
Ghid succint pentru o mai bună înțelegere a structurii și conținutului

Planul de management este structurat în așa fel încât să se poată face o analiză cât mai bună a informațiilor de  
care  se  dispune  la  data  elaborării.  Informațiile  și  analizele  sunt  redate  astfel  încât  detaliile  tehnice  să  fie  
prezentate cât mai succint pentru fiecare din domeniile la care se face referire -în principal ecologie, biologie,  
hidrologie, silvicultură, agricultură și altele- dar suficiente pentru a permite o bună înțelegere a legăturilor între  
situația actuală, tendințele de viitor și măsurile de management planificate. În cele ce urmează se redă foarte pe 
scurt ce conține fiecare capitol, sperând că astfel vom ajuta la înțelegerea mai ușoară a conținutului Planului de 
Management, permițând cititorului să se concentreze pe capitolele care îl interesează în mod deosebit. 

Sumar  - redă succinct aspectele principale din Plan

A. Introducere – De ce plan de management? 
De ce este nevoie de planul de management și care sunt prevederile legale în baza cărora s-a elaborat. 

B. Descrierea AP – Care este situația actuală în AP? – aspecte care explică și /sau influențează AP
Conține o descriere a situației actuale a AP, ca și cum s-ar ”fotografia” zona la momentul elaborării Planului de 
Management,  pentru  a  se  cunoaște  situația  actuală.  Descrierea  conține  informații  utile  pentru  elaborarea 
strategiei și a măsurilor de management  (Capitolul D). Informațiile sunt relevante pentru elaborarea celorlalte 
capitole din PM.

B.1. Informații generale
• despre ce arii protejate este vorba, 
• unde se află AP și ce suprafețe includ, 
• cine sunt proprietarii și gestionarii terenurilor, resurselor naturale și ale ariilor protejate, 
• cine sunt cei ce au interese și care desfășoară activități în AP,
• ce resurse are și ce activități a desfăşurat până în prezent custodele.

B.2. Descrierea mediului fizic și biotic
B.2.1. informații minime despre relief, rețeaua de ape, climă - factori ce determină prezența 
habitatelor și speciilor-,
B.2.2. situația actuală cu privire la prezența speciilor și habitatelor -prezentarea rezultatelor 
inventarierilor de teren- – reflectată și în hărțile din anexe.
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B.3. Informații socio-economice și culturale 
Aria protejată nu este ”ruptă” de contextul socio-economic. Ceea ce se întâmplă în zonă influențează în  
mod  semnificativ  biodiversitatea.  Capitolul  conține  informații  sumare  cu  privire  la  situația  socio-
economică,  necesare pentru a defini  situația AP pe teritoriile localităților  /  comunelor,  tendințele de 
dezvoltare, interesul pentru terenurile și resursele naturale din zonă, situația sistemului educațional -  
pentru stabilirea  programelor  de educație  pentru  natură  -,  potențialul  pentru  noi  activități  legate  de 
valorile naturale. 
Toate acestea pot influența semnificativ managementul AP, întrucât activitățile umane au, în general,  
impact asupra naturii.

B.4. Informare, conştientizare, educare – activități desfășurate până în prezent. Ariile protejate au un 
rol important pentru educare și conștientizare cu privire la importanța protecției naturii. Este important 
să se știe ce s-a făcut până în prezent pentru a ajuta la planificarea acestui gen de activități pe viitor. 

B.5. Cercetare – ce aspecte relevante pentru managementul AP au fost cercetate până în prezent și ce  
infrastructură există pentru cercetare aplicată?

B.6.  Acțiuni  de  management  majore  desfășurate  în  AP –  ce  s-a  făcut  până  în  prezent  pentru 
managementul AP - principalele acțiuni și rezultate.

C. Evaluarea situaţiei actuale - Ce trebuie să păstrăm / îmbunătățim în zonă și de ce sunt necesare măsuri de  
management. Care sunt presiunile și amenințările?
Informațiile de la capitolul C sunt analizate din perspectiva conservării valorilor pentru care au fost declarate  
ariile protejate. 
 

C.1. Valori – Ce trebuie să menținem sau să îmbunătățim în AP? - Valori
Se descriu valorile care trebuie păstrate sau îmbunătățite.  În cazul  siturilor  Natura 2000 este vorba,  
obligatoriu, despre habitatele și speciile pentru care au fost declarate, conform Formularului Standard, 
dar au fost identificate și alte specii și habitate, respectiv alte valori considerate importante pentru zonă.  
Pe aceste valori se concentrează acțiunile de management pe viitor (Capitolul D4). 

C.2.  Presiuni  și  amenințări:  Ce  trebuie  reglementat  pentru  a  menține  sau  îmbunătăți  valorile? 
Presiuni și amenințări
Sunt descrise activitățile umane care, din cauza modului în care se desfășoară, au un impact asupra 
valorilor sau pot avea impact pe viitor. 
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C.3. Evaluare – Care este starea actuală și tendințele în viitor în ce privește valorile AP? 
Se analizează dacă valorile sunt în stare corespunzătoare și care va fi evoluția amenințărilor?
Analiza se face în baza celor descrise la Capitolul B.1 cu referire doar la valorile identificate în capitolul  
C.1. și luând în calcul tendințele viitoare din perspectiva amenințărilor identificate în capitolul C.2. 

D. Strategia de management - Ce vrem pentru zonă pe viitor? Cum se va face managementul?
Natura și resursele naturale nu pot fi gestionate eficient pe termen scurt. Trebuie să definim ce anume vrem să  
obținem pe o perioadă mai lungă, iar PM să descrie ce anume ar trebui făcut în următorii cinci ani pentru a ne 
apropia  de  realizarea  țelului  –viziunii  -  propus.  Cunoscând valorile  avute,  situația  lor  actuală,  presiunile  și  
amenințările la care sunt supuse, se definește o strategie pe termen mediu sau lung, răspunzând la întrebările de  
mai jos. 

D.1. Viziunea - Cum vrem să arate AP peste 50 de ani?

D.2. Organizarea teritorială a managementului  –  În ce zone din AP trebuie să impunem condiții  
pentru desfășurarea activităților umane astfel încât să menținem sau să îmbunătățim valorile?
Se stabilește dacă sunt necesare măsuri speciale de management în anumite zone. Zonele cu cerințe  
speciale  în  ceea  ce  priveşte  măsurile  de  management  sunt  prezentate  pe  hartă.  Această  planificare  
”teritorială”, din punct de vedere a măsurilor de management, este foarte importantă, întrucât anumite  
aspecte vor trebui reflectate în managementul terenurilor și resurselor.

D.3. Strategia de management: 
Care este strategia pe termen mediu, definită în baza informațiilor din capitolele B și C? Domeniile  
pe care se vor concentra eforturile de management și obiectivele pentru fiecare din acestea.
Se descrie cum anume va fi  organizat  managementul,  definind domeniile pe care vor fi  desfășurate 
activitățile de management și ce anume vrem să obținem pe fiecare din aceste domenii -obiective-.

D.4. Planul operațional pe  cinci ani  –  Ce acțiuni de management sunt necesare pentru a realiza  
obiectivele definite la Capitolul D.3? 
Ce trebuie făcut în următorii cinci ani pentru a ne asigura că se menține sau se îmbunătățește starea  
speciilor  și  a  habitatelor,  respectiv  a  celorlalte  valori,  se  reduc  amenințările  și  se  asigură  un cadru 
corespunzător pentru ca zona să poată beneficia de o dezvoltare durabilă.

D.5. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional  
Cum anume se  pot  realiza  acțiunile  din  Planul  operațional?  Exemple  de  activități  și  măsuri  de  
management
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Se dau exemple de activități și măsuri de management, eventual restricții pentru câteva din acțiunile de 
management  definite  în  capitolul  D.4.  Acest  capitol  cuprinde  prevederi  care  se  regăsesc  și  în 
Regulament. 

E. Asigurarea implementării Planului de Management – Cum se implementează în mod eficient Planul de  
Management?

E.1. Sistemul de luare a deciziilor –  Cine ia deciziile în cazul în care trebuie modificate anumite  
prevederi din Planul de Management?

E.2.  Resurse  necesare  pentru  implementarea  Planului  de  Management  -  Ce resurse  umane și  
financiare sunt necesare pentru realizarea activităților din PM?

E.3.  Monitorizarea  implementării  Planului  de  Management  –  Cum apreciem  dacă  ne  atingem  
obiectivele  și  cum ne asigurăm că măsurile de management  sunt adaptate – dacă este necesar -  
pentru atingerea obiectivelor?
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Sumar
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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A. Introducere

A.1. Scopul Planului de Management

Planul de management a fost elaborat în vederea identificării strategiei de management a Sitului N2000 PŞ și  
stabilirea măsurilor de management și de monitorizare, astfel încât să se realizeze obiectivele pentru care a fost  
desemnat situl.

Complexitatea managementului ariei protejate este dată în principal de:

 multitudinea de valori pentru care a fost declarată aria protejată, 
 numeroasele presiuni și amenințări prezente în zonă,
 numărul  mare  al  factorilor  interesați:  proprietari  și  administratori  de  terenuri  și  resurse  naturale,  

comunități locale, autorități, instituții, organizații,
 faptul  că  responsabilitatea  pentru implementarea activităților  și  măsurilor  de management  nu revine 

numai administratorului AP ci și factorilor interesați,
 necesitatea definirii condițiilor în care comunitatea se poate dezvolta durabil cu menținerea valorilor și a  

serviciilor naturale, cel puțin la starea lor actuală sau chiar îmbunătățirea lor,
 caracterul neprevăzut al schimbărilor din natură și necesitatea adaptării la aceste schimbări. 

Ca urmare,  se impune o planificare atentă,  asigurând-se cadrul  necesar pentru un  management adaptabil și 
participativ.

Managementul adaptabil se referă la posibilitatea adaptării soluțiilor de management la realitățile caracteristice 
fiecărui moment. Având în vedere că acest plan trebuie să stabilească măsuri de management pentru gestionarea  
unor valori naturale supuse unor modificări  greu de anticipat,  modificări  ce pot apărea, atât  din cauza unor  
factori naturali cât și din cauza unor factori antropici, planul operațional a fost astfel stabilit încât să permită  
flexibilitate în stabilirea zonelor, în care se fac intervențiile și în detalierea măsurilor de management, având 
astfel un caracter adaptabil.

Principiul managementului participativ impune implicarea factorilor interesați, atât în procesul de elaborare a 
planului, cât și în implementarea acestuia. Pe parcursul elaborării planului au fost organizate întâlniri și dezbateri  
cu factorii interesați, Custodele depunând eforturi semnificative pentru a se asigura că toți cei interesați au fost  
informați și consultați în mod corespunzător, fie prin întâlnirile publice organizate, fie prin întâlniri cu specialiști  
de la instituțiile principale, cu responsabilități în zona sitului.

Planul  de  management  stabilește  responsabilitatea  implementării  măsurilor  speciale  de  management  pentru 
conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale, impunând implicarea nu numai a administratorului, dar 
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și  al  autorităților,  așa cum se precizează în articolul  21 aliniatul 6 al  OUG 57/2007:  ”Autorităţile locale şi  
naţionale  cu  competenţe  şi  responsabilităţi  în  reglementarea  activităţilor  din  ariile  naturale  protejate  sunt  
obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate şi, după caz, cu autoritatea  
publică  centrală  pentru  protecţia  mediului  şi  pădurilor,  măsuri  speciale  pentru  conservarea  sau  utilizarea  
durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management.” 
Ca urmare, Planul operațional detaliat, de la Capitolul D.4, stabilește responsabilitățile pentru implementarea  
acțiunilor de management.

Strategia  de  management,  respectiv  viziunea,  obiectivele  specifice  pe  domenii  și  subdomenii,  direcțiile  de 
management și acțiunile, respectiv măsurile de management au fost elaborate cu sprijin tehnic din partea echipei  
ProPark.  Deciziile finale,  cu privire la aceste aspecte,  au fost  luate de către Custode,  în urma discuțiilor  și  
consultărilor cu factorii interesați.

Planul  de  management  este  un instrument  important  pentru  a  atrage atenția  asupra  importanței  naturii  și  a  
resurselor  naturale  pentru  dezvoltarea  comunităților  și  a  necesității  menținerii  acestora  pentru  generațiile  
viitoare. În vederea asigurării bazelor pentru dezvoltare durabilă a zonei, prevederile Planului de management 
vor fi integrate în planurile strategice relevante, conform articolului 21 aliniatul 5:  ”Planurile de amenajare a 
teritoriului,  cele  de  dezvoltare  locală  şi  naţională,  precum şi  orice  alte  planuri  de  exploatare/utilizare  a  
resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile  
planului de management.”
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A.2. Baza legală a Planului de Management 

Baza legală este constituită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale  
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin  
Legea nr. 49/2011 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor  
naturale  protejate,  conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  și  a  faunei  sălbatice,  care  la  Art.  21.  prevede  
următoarele: 

 alineatul 2 - planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se  
avizează de către  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile  din subordinea acesteia,  
după  caz,  şi  se  aprobă  prin  ordin  al  conducătorului  autorităţii  publice  centrale  pentru  protecţia  
mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate.

 alineatul 7 - Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri  
speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În  
cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes  
naţional, se va realiza un singur plan de management integrat, ţinând cont de respectarea categoriei  
celei mai restrictive.

Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2007,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  stabilește  prin  
articolul  11  că  ”Ariile  naturale  protejate  de  interes  comunitar  sunt  create  pentru  impunerea  unor  măsuri  
speciale în vederea conservării unor habitate naturale și/sau specii sălbatice de interes comunitar.”
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B. Descrierea Sitului Natura 2000 Poienile de la Şard ROSCI0356 

B.1. Informaţii Generale 

B.1.1. Localizare

Situl N2000 PŞ se întinde pe o suprafaţă de 47 ha şi este situat în zona centrală a judeţului Cluj, cuprinzând 
parțial următoarele localităţi: comuna Baciu (Baciu, Coruşu, Mera, Popeşti, Rădaia, Suceagu).
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Din  punct  de  vedere  geografic  Situl  N2000  PŞ  se  situează  în  partea  nord,  nord-vestică  a  Depresiunii  
Transilvaniei, fiind încadrată în subunitatea geografică a Dealurilor Feleacului din cadrul Podișului Someșan.

La nivel judeţean: Din punct de vedere administrativ zona protejată se situează în totalitate pe teritoriul județului  
Cluj.

Altitudinea medie este de 540 m.

Coordonatele geografice Sitului N2000 PŞ sunt: Latitudine N 46º 48' 52'' şi Longitudine E 23º 30' 55''.'.

Situl N2000 PŞ se întinde se întinde pe o suprafață totală de 47 ha din punctul de vedere geografic acest sit se  
situează la nord de culoarul Someșului Mic fiind încadrată în subunitatea geografică a Dealurilor Clujului și  
Dejului a Podișului Someșan întinzând în zona Pădurii Baciului.

Drumul Naţional European (E81) este paralel cu situl pe direcţia est-vest, la o distanţă cuprinsă între 1-1,5 km.

Situl N2000 PŞ se poate accesa din următoarele localităţi: de pe Drumul Naţional European (E81) satul Baciu , 
de pe drumurile comunale: satul Popeşti şi satul Coruşu.

Din punct de vedere administrativ, Situl N2000 PŞ se suprapune unitatea comuna Baciu.

În proiecţie Stereografică 1970, coordonatele centroidului ariei protejate sunt: x=; y=.

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.1.2. Cadrul legal şi administrativ pentru management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Desemnarea, limitele și categoriile de management ale ariilor protejate din zona Sitului N2000 PŞ

Situl  N2000  PŞ  este  arie  naturală  protejată  de  interes  comunitar  –  categoria  sit  de  importanţă  comunitară  
conform Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră  
sălbatică, desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011.

Pe suprafaţa Sitului N2000 PŞ nu se regăsesc alte arii protejate.

Limitele  Sitului  N2000  PŞ  au  fost  stabilite  prin  Ordinul  Ministrului  Mediului  şi  Dezvoltării  Durabile  nr.  
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și 
Pădurilor nr. 2387/2011. Harta este pusă la dispoziția factorilor interesați de către autoritatea publică centrală  
pentru  protecția  mediului  prin  intermediul  paginii  de  internet  http://www.biodiversity.ro/n2000/,  conform 
actului normativ menţionat, precum și în Anexa 1. 

Prezentul Plan de management ține cont de rezervațiile care sunt integral parte din Situl N2000 PŞ și a fost  
elaborat conform prevederilor Legii 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care, în  
cazul suprapunerii unor arii protejate, recomandă elaborarea unui plna de management integrat.

Arii protejate limitrofe

În imediata apropiere a sitului se mai găsesc Pădurea de Stejar Pufos de la Hoia ROSCI0146, Făgetul Clujului  
-Valea Morii ROSCI0074 şi Dealurile Clujului Est ROSCI0295.

Aceste arii protejate sunt importante pentru speciile din Situl N2000 PŞ, întrucât anumite specii au nevoie de 
spaţii întinse, dincolo de limitele Sitului N2000 PŞ, fiind în acelaşi timp foarte importantă asigurare de coridoare 
ecologice între ele. În plus, colaborarea cu administratorii şi custozii acestor arii protejate poate contribui la  
creşterea eficienţei conservării acestor specii şi habitate, majoritatea speciilor şi habitatelor fiind comune.

Administrarea Sitului N2000 PŞ
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Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.3. Drepturi de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor

Din punct de vedere al drepturilor de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor din Situl N2000 PŞ, se 
regăseşte o situaţie extrem de variată, cu numeroase instituţii şi persoane fizice deţinătoare de drepturi asupra 
terenurilor.
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Întreaga suprafaţă  a  AP este situată  pe teritoriul  judeţului  Cluj  în  regiunea Centru.  Din punct  de vedere  al  
distribuţiei teritoriale, pe localităţi, Întreaga suprafaţă a AP este situată în Comuna Baciu.

Tabel 1. Grupuri de proprietari şi categoriile de terenuri pe care le deţin

Categorii de terenuri deţinute

Pădure Păşune

Statul Român √

Persoane fizice √

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.1.4. Factorii interesaţi 

Tabel 2. Analiza factorilor interesaţi identificaţi în procesul de realizare a planului de management

Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)
Autorităţi de mediu, 
de reglementare şi control activităţi

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Clima-
tice

Asigurarea  cadrului  legislativ,  transcrierea 
directivelor  UE,  implementarea  politicilor 
de mediu la nivel naţional, responsabil pen-
tru  sistemul  de  arii  protejate,  responsabil 
pentru fondul forestier naţional.
Autoritatea contractantă pentru administra-
rea Sitului N2000 PŞ

+++

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj 
(APM Cluj)

Gestionarea,  avizarea  şi  controlul  sitului 
protejat

+++

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(MADR)

Reglementarea  activităţilor  agricole  şi  de 
dezvoltare rurală

+++

Asociaţia Naţională Apele Române – Dire-
cţia Apelor Someș-Tisa

Administrarea şi regularizarea apelor aflate 
în proprietatea statului, respectiv a pârâuri-
lor, albiilor minore, a digurilor şi a zonelor 
de protecţie ale cursurilor de apă

+

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admi-
nistraţiei Publice

Reglementarea activităţii de turistice ++

Garda Naţională de Mediu Comisariatul Ju-
deţean Cluj

Inspecţie şi control din punct de vedere al 
protecţiei mediului (sancţiuni, amenzi, res-
tricţii )

++

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și 
de Vânătoare Cluj Napoca (ITRSV Cluj)

Inspecţie şi control în silvicultură şi vână-
toare.  Reglementarea  managementului  fo-
restier din afara fondului forestier.

+

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj Ordine publică, urmărire penală, etc. ++

Inspectoratul de Jandarmeria Judeţean Cluj Ordine publică ++
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)
Acordarea şi controlul plaţilor pe supra-
faţă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură Cluj (APIA Cluj)

Derulează fondurile europene pentru imple-
mentarea măsurilor de sprijin finanţate din 
Fondul European pentru Garantare în Agri-
cultură (FEGA)

+++

Autorităţi ale administraţiei publice loca-
le

Consiliul Judeţean Cluj
Planificare teritorială şi strategică 
Administrarea drumurilor judeţene

++

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj

Asigură  realizarea  intereselor  naţionale, 
aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legi-
lor,  a hotărârilor şi  ordonanţelor Guvernu-
lui, a celorlalte acte normative, precum şi a 
ordinii publice

++

Primăria şi Consiliul Local a Comunei Ba-
ciu 

Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

+++

Comunităţi şi grupuri de interese locale și 
regionale
Populaţia locală din AP și din imediata veci-
nătate

Proprietari de terenuri, gestionari şi/sau uti-
lizatori de resurse

+++

Reprezentanţi mass media Informare, conştientizare ++
Biserici, grupuri religioase Conştientizare +
Vizitatori Recreere +
Administrare infrastructură
Compania Naţională de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale (CNADNR) - Direcţia Regi-
onală de Drumuri şi Poduri Cluj Napoca

Administrarea drumurilor naţionale +

Societatea Comercială de Distribuţie şi Fur-
nizare a Energiei Electrice Electrica SA
Filiala Electrica Distribuţie Transilvania 
Nord 
Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice 
Transilvania Nord Cluj-Napoca

Furnizare energie electrică +
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)

Compania de Apă Someș SA
Furnizare  apă  potabilă,  colectare-epurare 
ape uzate

+

Transelectrica (Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice)

Întreţinere reţea electrică +

Administrare resurse

Direcție Silvică Cluj
Coordonare activităţi în fondul forestier de 
stat și privat, interes economic

+++

Școli, universități, muzee, institute de cer-
cetare 
Şcolile de pe teritoriul AP şi din imediata 
vecinătate

Activităţi  educative,  informare,  conştienti-
zare

++

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de 
Biologie şi Geologie

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

++

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria mediului

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Universitatea Sapientia, Departamentul de 
Ştiinţa Mediului

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Muzeul Zoologic al Universităţii Babeş-Bo-
lyai

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Vivariul al Universităţii Babeş-Bolyai
Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napo-
ca

Cercetare +

Organizaţii neguvernamentale 

Asociaţia „Apáthy István Egyesület”
ONG  susţinerea  şi  îmbunatăţirea  învăţă-
mântului  superior  în  limba  maghiară  şi 
ocrotirea naturii

++
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus)
Societatea Ornitologică Română Birou Teri-
torial Cluj

ONG protecţia mediului ++

Societatea Lepidopterologică Română ONG protecţia mediului ++

Asociaţia Ecouri verzi Cluj-Napoca ONG protecţia mediului ++

Asociaţia Transilvania Verde – Zöld Erdély 
Egyesület ONG protecţia mediului ++

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Na-
turii Grupul Milvus

ONG protecţia mediului +

BÖSZ la Uniunea Studenţeasca Maghiara 
din Cluj-Napoca

ONG studenţilor +

Organizaţia Studenţilor pentru Natură ONG studenţilor +

Societate Organizată Sustenabil (SOS Cluj) ONG protecţia mediului +

Centrul Focal Asociaţia pentru Monitoriza-
rea şi Conservarea Biodiversităţii ONG protecţia mediului +

Asociaţia Green&Wild ONG protecţia mediului +

Finanţatori
Fundații, asociații, instituții ce gestionează 
fonduri nerambursabile sau sunt interesate 
în a sprijini activitatea AP

Sprijin pentru activităţi de conservare, edu-
caţie, conştientizare şi ecoturism, responsa-
bilitate socio-economică

++
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B.1.5. Resurse pentru management şi infrastructura 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.5.1. Administrare

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.5.2. Personal (număr, poziţie, responsabilităţi)
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Figura 1. Organigrama echipei de custodie
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B.1.5.3. Sistemul decizional
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.5.4. Resurse pentru management

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Pentru desfăşurarea activităţilor, Custodele are în dotare:

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.6. Planuri și programe relevante pentru managementul AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.7. Sistemul de planificare a activităţilor, monitorizare şi raportare
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.8. Scurt istoric al managementului și al activităților major de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.2. Mediul fizic

Situl NATURA 2000 ROSCI0356, Poienile de la Şard se întinde la sud de municipiul Dej, pe o suprafață totală de 
117 ha. Din punctul de vedere geografic acest sit se situează la nord de culoarul Someșului Mic fiind încadrată în 
subunitatea geografică a Dealurilor Clujului și Dejului a Podișului Someșan întinzând în zona Pădurii Baciului.  
Morfologic amplasamentul se află în microculoarul depresionar al văii pârâului Popești, afluent de stânga al  
Someșului Mic.

B.2.1. Condiții geologice, aspecte fizico-geografice

Datorită  așezării  geografice  în  zona  de  contact  cu  mai  multe  unități  de  bază,  la  periferia  depresiunii  
Transilvaniei, în interferența caracterului muntos al Apusenilor și ținutul piemonturilor interni ai Transilvaniei s-
a dezvoltat un substrat litologic complex cu o alternanță stratigrafică semnificativă care conferă zonei Dealurilor  
Feleacului o unitate dar și o diversitate morfologică accentuată (Bănărescu şi colab., 1960).

B.2.2. Formațiunile geologice în zona Sitului N2000 PŞ

În Situl N2000 PŞ structura litologică este alcătuită din strate bogate în minerale argiloase cu orizonturi 

calcaroase. În vecinătatea vestică și sud-vestică a arealului protejat regăsim  Valea Nadășului cu cele 

mai vechi orizonturi argilo-nisipoase prezente la suprafață. Peste aceasta s-au depus calcarele oolitice 

de la Formațiunea de Jebucu și calcarele mai compacte a Formațiunii Calcarelor de Cluj, delimitarea 

celor două fiind posibile în zona Cheilor Baciului unde calcarele mai compacte bogate în fosile fiind 

mai rezistente la procesele erozionale se remarcă mai vizibil în morfologia versanților. Formațiunea 

marnoasă, pelitic-carbonată a Marnelor de Brebi este foarte răspândită în zonă, având grosimi chiar și 

până  la  50  de  metri  peste  care  se  suprapune  formațiunea  calcarenitică  a  Calcarului  de  Hoia și  a 

Formațiunii Mera. Pe areale relativ extinse și grosimi semnificative se evidențiează  Formațiunea de  

Moigrad prezentă  prin  alternanța  argilelor  siltice  roșii  cu  corpuri  lenticulare  de  nisipuri,  gresii  și 

microconglomerate,  fiind  urmat  de  sedimentele  argilo-marnoase  cu  intercalații  de  cărbune  a 
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Formațiunii de Dâncu (Poszet, 2011).

De-a lungul culmii dealului, strict în zona Sitului N2000 PŞ se remarcă Formațiunea Tufului de Dej fiind vizibil  

și în morfologia peisajului prin existența structurilor de cueste.

B.2.3. Aspecte paleogeografice
Structura  generală  morfotectonică al  Sitului  N2000 PŞ protejate  într-un sens  mai  larg este  strâns  legată  de  
evoluția  teritoriului  României,  mai  precis  vorbind  de  formarea  lanțului  Carpatic  și  implicit  a  continentului  
European. Mecanismul tectonic prin care a luat naștere această structură se înscrie în era Mezozoică (250‒65 
milioane de ani) începută acum 250 milioane de ani, în cadrul căreia prin dezbinarea continentelor precursoare  
erei noastre mișcările geotectonice au determinat apariția riftului Atlanticului în cadrul continentul Laurasiei și  
închiderea treptată a oceanului Tethys între plăcile tectonice a Laurasiei și a Gondwanei. Mai precis vorbind prin 
expansiunea riftului Atlantic, placa africană și europeană deplasând spre est a închis Bazinul Oceanului Tethys,  
ulterior colizionând și determinând apariția lanțurilor muntoase din regiune, printre care și a Carpaților. Odată cu  
conturarea  Carpaților  în  Paleogen  (65‒23 milioane  de  ani)  și  Neogen  (23‒2,5  milioane  de  ani)  treptat  s-a  
scufundat și interiorul Arcului Carpatic, Câmpia Panonică, implicit și Depresiunea Transilvaniei. 

Astfel teritoriul României în ultimii 200 milioane de ani s-a format în mare parte sub influența deplasării plăcilor  
est-europene,  mai  ales  a  unor  microplăci  (Microplaca-  Mării  Negre,  Panonică,  Transilvană,  Moesică)  și  a 
resturilor oceanului Tethys care în cazul Transilvaniei și a Câmpiei Panonice au existat chiar și în Neogen (23‒
2,5 milioane de ani) depunând strate semnificative de roci sedimentare apreciate la o grosime de 3-4 km (Badea 
şi colab., 1983; Gábris şi colab., 2007). Ridicările tectonice la sfârșitul sarmațianului (23,7-5,3 milioane de ani)  
au determinat retragerea apelor din nord-vestul Transilvaniei, implicit și din împrejurimile Municipiului Cluj-
Napoca. Astfel vechile arii marine ieșind la suprafață au fost supuse proceselor denudației continentale.

Epoca  Cuaternară  deși  reprezintă  un  timp  relativ  de  scurt  în  evoluția  generală  a  reliefului,  totuși  poate  fi  
considerată  acea în  care  s-au produs cele  mai  semnificative modificări  care  determină și  până azi  aspectul  
morfologic  al  spațiilor  înconjurătoare.  Modelarea  forțelor  geomorfologice și  schimbările  climatice  formarea 
suprafețelor  de eroziune și  acumularea depozitelor  superficiale.  În  zona ariilor  protejate  și  în  împrejurimile 
Municipiului Cluj-Napoca în această perioadă s-a format rețeaua hidrografică cu aspectele sale morfogenetice  
actuale (Crișan, 1994).
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Tabel 3. Principalele planuri cu impact potenţial asupra valorilor AP. Sursă: După Mészáros (1976), Baciu  
‒ Filipescu (2002), Poszet (2011) și ICS (2014) cu modificări.

Era Epoca Perioada Unități litostratigrafice
CUATERNAR HOLOCEN Depozite de luncă și antropice

PLEISTOCEN Formațiuni periglaciare și terase

NEOGEN PLIOCEN Romanian

Dacian

MIOCEN Ponțian

Pannonian
Sarmațian Formațiunea Gresiei de Feleac

Formațiunea Marnelor de Iris
Badenian Formațiunea de Ocna Dej

Formațiunea Tufului de Dej
Carpatian
Ottnangian
Eggenburgian Formațiunea Gresiei de Gruia

Formațiunea de Coruș
PALEOGEN OLIGOCEN Egerian

Rupelian Formațiunea Gresiei de Gruia
Formațiunea de Dâncu
Formațiunea de Mera
Formațiunea Calcarului de Hoia

EOCEN Priabonian Formațiunea Marnelor de Brebi
Formațiunea Calcarului de Cluj
Formațiunea de Jebuc
Formațiunea de valea Nadășului
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Figura 2. Harta geologică a Situl N2000 PŞ.
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B.2.4. Trăsăturile generale ale reliefului

Situl N2000 PŞ se întind la sud și, respectiv, nord de municipiul Cluj-Napoca, în subunitățile Podișului Someșan.

Morfologia actuală a zonei studiate este determinată în principiu de trei factori: factorul geologic (condițiile  
litologice  și  tectonice),  factorul  climatic  și  agenții  externi  (materializate  prin  eroziunea  apei  și  activitățile  
antropice din ce în ce mai agresive).

Condițiile geologice, caracterizate prin structuri monoclinale, formațiuni bogate în roci argiloase în alternanță cu 
altele mai dure, cu grad de cimentare mai ridicat, impun o susceptibilitate ridicată la mișcări gravitaționale. 

Pe lângă condițiile climatice actuale, peisajul zonei studiate a fost influențat și de condițiile paleoclimatice, cu 
preponderență cele din Pleistocen.  Schimbările climatice din Cuaternar au dus la scăderea în mod drastic a 
nivelului bazei de eroziune cu 150-200 m în toată Depresiune a Transilvaniei (Savu, Mac, Tudoran, 1973 citat de 
Poszet,  2011).  Scăderea  nivelului  bazei  de  eroziune  a  avut  ca  și  consecință  intensificarea  meteorizației  
(gelifracției),  eroziunii  fluviatile  și  declanșarea  proceselor  de  versant.  Eroziunea  fluviatilă,  crescută  datorită 
scăderilor  drastice ale  bazei  de eroziune din Cuaternar,  a fragmentat  peneplena ce  a existat  în Pleistocenul  
superior. Din cauza acestei activități fluviatile agresive s-a produs adâncirea Someșului Mic și a afluenților, s-au  
format suprafețele sculpturale, versanții și terasele. 

Suprafața de nivelare superioară s-a dezvoltat pe un fundament sarmatic arenaceu, în care predomină nisipurile și 
pietrișurile. Apa infiltrată în acest material arenaceu produce spălări și dizolvări, având ca rezultat formarea unor  
microdepresiuni,  fapt  ce  îi  conferă  reliefului  structural  un  aspec  vălurit.  Treapta  medie  prezintă  interfluvii  
înguste și prelungi, cu versanți abrupți, dominați de procese de șiroire, alunecări și prăbușiri, acolo unde terenul 
este lipsit de vegetație și de vâlcele, solifluxiune în zonele împădurite. Pe fruntea acestui nivel erozional, cât și  
pe versanții văilor care le intersectează, din cauza eroziunii diferențiate s-au format umeri, suprafețe, abrupturi  
structurale, marcate de prăbușiri și izvoare bogate (Morariu și Mac, 1967).
Datorită intensificării proceselor de meteorizație din Pleistocen, peste suprafațele erozionale structurale, datorită 
agenților externi, s-au așternut depozite superficiale de versant și aluvionare de luncă însemnate ca și grosime.

B.2.4.1. Analiza morfometrică a reliefului

Formele de relief  din zona Sitului  N2000 PŞ aflat  la  altitudinea medie de aproximativ 540 m.  Deși  este o  
suprafață înclinată, diferența maximă de nivel este de 128 m, cu valori maxime de 596 m și minime de 467 m.

Situl N2000 PŞ se întinde pe o suprafață foarte restrânsă, acesta prezintă diversitate destul de însemnată din  
punct  de vedere al  gradului  de înclinare al pantelor,  încadrându-se între valorile de mai puțin de 2° și  15°.  
Suprafețele cvasiorizontale nu sunt caracteristice, au o pondere de doar 0,6% din suprafața totală a ariei. Pantele  
cu înclinări între 2-5° și cele de 5-7° sunt la fel de bine reprezentate cu 48,7% și respectiv 50,7%.
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Figura 2. Gradul de înclinare al versanților în Situl N2000 PŞ

În  Situl  N2000  PŞ  versanții  se  împart  în  principiu  în  mod  egal  între  două  clase  de  expoziție:  cea  estică 
(semiumbrită, având o pondere de 45,7%) și sud-estică (semiînsorită, cu o pondere de 50,1%). Celelalte clase de 
expoziție sunt foarte slab reprezentate: 2,7% dintre versanți sunt umbriți și doar 1,5% însoriți.

Aspectele morfografice și morfometrice ale reliefului evidențiază în primul rând aspectul deluros al regiunii,  
fiind redat de datele hipsometrice, de densitatea fragmentării și predominarea pantelor mai mari de 5°. Prezența  
suprafețelor erozivo-piemontane este trădată și de suprafețele cvasiorizontale, cât și de valori mici ale densității  
și adâncimii fragmentării. Hărțile geologice și morfometrice subliniează rolul important al litologiei şi modelarea  
exogenă sub diferite climate.
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Figura 3. Expoziția versanților în Situl N2000 PŞ.

B.2.4.1. Procese de modelare a reliefului

Pluviodenudaţia şi eroziunea în suprafaţă

Intensitatea și  modul de desfățurare al eroziunii de suprafață este în funcție de mai mulți  factori,  cum ar fi  
alcătuirea litologică, prezența și calitatea solurilor, gradul de acoperire și tipul vegetației, modul de folosință a  
terenurilor, înclinarea, expoziția, forma și lungimea versanților, precum și agresivitatea climatului.

Gradul de rezistență a solurilor la eroziune depinde de comportarea față de eroziunea mecanică a picăturilor de  
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ploaie și de capacitatea de antrenare a solurilor prin scurgerea apei pe suprafața versanților. Cele mai expuse 
spălării sunt solurile dezvoltate pe un substrat argilos-marnos, care au un coeficient de infiltrare mic, favorizând  
scurgerea  apei  pe  versanți.  Argiluvisolurile,  susceptibile  la  pluviodenudație  și  eroziunea  în  suprafață  au  o 
extindere însemnată în zona Sitului N2000 PŞ.

Gradul de acoperire cu vegetaţie şi tipul vegetaţiei au un rol deosebit în modul de acţiune a spălării. Absenţa  
unui covor vegetal lemnos, mai ales pe versanţii puternic înclinaţi explică nu numai larga dezvoltare a acestui  
proces, ci şi a întregii game de procese actuale de pe versanţi. Vegetaţia ierboasă redusă pe versanţii cu pante  
mari diminuează numai intensitatea acestui proces, fără însă a-l putea împiedica să se producă. Situl N2000 PŞ  
este lipsit  în totalitate de vegetație arborescentă (Figura 4.),  astfel  întreaga sa suprafață este expusă acestui  
proces.

Gradul  de  înclinare  al  versanților  este  important  pentru  că  de  aceasta  depinde  modul  de  manifestare  și  
intensitatea unor procese morfodinamice. Deja la pante mai mari de 2-3° se pot observa procese de eroziune 
areolară, care pot duce la spălarea solurilor. În zona Poienilor de la Șard toată suprafața este susceptibilă spălării  
areolare, 99,4% din suprafața totală a ariei având valori ale geodeclivității  de peste 2°, iar 50,7% din pante 
încadrându-se între 5-15°.

Expoziția sudică sau vestică a versanților contribuie, alături de ceilalți factori, la intensificarea spălării solului.  
Din acest punct de vedere Situl PŞ au expoziție avantajoasă.

Figura 4. Situl N2000 PŞ
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B.2.5. Hidrologie

Rețeaua hidrografică a Sitului N2000 PŞ aparține în totalitate râului Someșul Mic, care după confluența sa cu 
Someșul Mare pe teritoriul comunei Mica, la circa 4 km în amonte de Dej datorită pantei generale a reliefului,  
gravitaționează spre vest vărsând în Tisa (Figura 4-5). Someșul Mare izvorăște sub poalele vârfului Omul (1931 
m) din Munții Rodnei și datorită unei extinderi spațiale mai mari a bazinului hidrografic prezintă și debite medii 
mai semnificative (S=5034 km2; L=119,6 km; Q0= 47,2 m3/s), decât Someșul Mic (S=3804 km2; L=166,6 km; 
Q0=21,4 m3/s) care are obârșia prin unirea Someșului Cald și a Someșului Rece la poalele estice ale Munților  
Gilăului (Újvári, 1972).

Situl N2000 PŞ se situează în microculoarul depresionar al văii pârâului Popești, afluent de stânga al  
Someșului Mic.
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B.2.6. Ape subterane

Cele mai abundente resurse de apă subterană ale culoarului Gilău –Gherla sunt cantonate în formațiuni de vârstă 
cuaternară. Acestea sunt reprezentate prin depuneri aluvionare de nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri, sedimente  
ce formează strate freatice favorabile inmagazinării și circulației apei. Caracteristicile acviferelor au fost deduse  
în principal  prin interpretarea datelor furnizate de forajele din "Rețeaua hidrogeologică de stat  pentru strate  
freatice" și de alte foraje, destinate alimentării cu apă, executate cu precădere după 1950. Studiul datelor de foraj  
a condus la formularea următoarelor concluzii:

• acviferele sunt de tip freatic;
• compoziția lor litologică este dominată de prezența nisipului, pietrișului și a bolovănișului;
• grosimea stratelor acvifere este cuprinsă intre 1 și 11 m;
• porozitatea eficace are valori de 0,15 până la 0,27;
• transmisivitatea stratului freatic din lunca Someșului Mic are valori de ordinul sutelor de m2/zi.

B.2.7.Climatologie

Trăsăturile generale ale climei

Potrivit  clasificării  climatologice a lui  W. Köppen clima Sitului N2000 PŞ se încadrează în zona climatului  
temperat continental răcoros (Dfb) fără un sezon secetos bine individualizat şi cu veri moderate (în luna cea mai  
caldă temperatura lunară multianuală nu depăşeşte 22  oC, iar în cel puţin patru luni din an temperatura medie 
lunară se află peste 10 oC); sezonul cald şi cel rece sunt bine delimitate din punct de vedere termic (temperatura 
medie lunară a lunii celei mai calde se află peste 10 °C, iar în cazul lunii celei mai reci sub -3 oC).

În general clima acestei regiuni este generată de trei categorii de factori: factorii radiativi, factorii dinamici şi  
factorii fizico-geografici.

Variaţia temporală şi spaţială a radiaţiei solare

Radiaţia solară reprezintă factorul climatogenetic cel mai important. Ea constituie sursa energetică primordială a 
fenomenelor care au loc în atmosferă iar în acelaşi timp determină şi evoluţia biotopurilor terestre.
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Radiaţia globală (radiaţia directă împreună cu radiaţia difuză care ajung simultan pe suprafaţa terestră) are un 
mers diurn şi anual specific latitudinilor medii, aproape simetric faţă de momentul amiezii adevărate şi de luna  
iunie, momentul solstiţiului de vară.

În regiunea studiată de la momentul răsăritului radiaţia globală creşte paralel cu înălţimea Soarelui deasupra 
orizontului, iar în cea de-a doua parte a zilei scade până la momentul apusului. Acest tip de variaţie se menţine 
indiferent de lună (Figura 5.). Datele se referă la staţia meteorologică Cluj-Napoca. Lungimea zilelor cu radiaţie 
globală variază între 8 ore în timpul iernii şi 15 ore în timpul verii. Diferenţa dintre fluxul radiativ în decembrie, 
ora 12 şi în iulie, ora 12 este 341 W/m2. Sumele medii zilnice multianuale ale radiaţiei globale prezintă o variaţie 
caracteristică  latitudinilor  medii,  în  care  este  implicată  şi  circulaţia  atmosferei  care  determină  regimul  
nebulozităţii şi caracteristicile optice ale atmosferei. Cele mai mici valori medii sunt caracteristice lunilor de 
iarnă cu un minim anual în luna decembrie (Figura 6.) cu valoarea de 1080 Wh/m2. Pe măsură ce se înaintează 
spre anotimpul cald, sumele medii zilnice cresc, ele atingând valori cuprinse între 3200 şi 5480 Wh/m 2 în timpul 
primăverii, iar în vară sumele zilnice ajungând până la 5820 Wh/m2 în luna iunie.

Figura  5.  Variaţia  diurnă  a  radiaţiei  globale  în  municipiul  Cluj-Napoca. Sursa:  PVGIS  European 
Communities, 2001-2012.

Figura  6. Sumele medii zilnice a radiaţiei globale în Cluj-Napoca. Sursa: PVGIS European Communities,  
2001-2012.
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În cursul anului, cele mai mari valori lunare pe baza imaginiilor satelitare METEOSAT (EUMETSAT, 2013) se  
înregistrează vara,  în  iunie  (241 W/m2),  ceea ce  determină  intensificarea  proceselor  de  evapotranspiraţie  şi 
producerea  precipitaţiilor  de  convecţie.  Cele  mai  mici  valori  sunt  proprii  lunii  decembrie  (38 W/m2),  când 
nebulozitatea este crescută, iar durata zilelor este cea mai redusă (Figura 7.).

Figura 7. Variaţia anuală a radiaţiei globale la Cluj-Napoca. Sursa: EUMETSAT, 2013.
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Relieful modifică aportul energetic prin expoziţia şi unghiul de înclinare al pantelor. În cazul Sitului 
N2000 PŞ aportul maxim de energie se realizează pe pantele sudice cu înclinaţie între 5-10 o, 2146 
kWh/m2/an, iar minimul se înregistrează pe pantele nord-estice cu înclinaţie între 10-15 o,  1945 kWh/m2/an 
(Figura 8.).

Figura 8. Harta radiaţiei solare (sumele anuale) pentru Situl N2000 PŞ

B.2.7.2. Regimul temperaturilor

Din punct de vedere climatic temperatura aerului este unul dintre elementele climatice de bază, care se supune în 
cea mai mare măsură unui ciclu anual, ca o consecinţă a dependenţei acesteia de radiaţia solară. Atât tipurile, cât  
şi fazele de vegetaţie, precum şi întreaga activitate umană sunt legate de succesiunea diferitelor faze ale acestui  
ciclu anual al temperaturii aerului (luni, anotimpuri, semestre). 

Figura 9. reprezintă valorile medii lunare ale temperaturii în staţiile meteorologice cele mai apropiate de zona 
studiată, Cluj-Napoca. Luna cea mai caldă este iulie (18,7°C), iar luna cea mai rece este ianuarie (-3,9 °C).  
Repartiţia temperaturii aerului pe verticală se caracterizează mai ales de inversiunile de temperatură. Ele pot apar  
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în  orice  anotimp,  dar având frecventa maxima în intervalul  octombrie -  februarie.  Intensitatea inversiunilor  
(diferenţa  dintre  temperatura  la  vârful  inversiunii  şi  cea  de  la  baza  ei)  este  cea  mai  mare  în  luna  ianuarie 
(Moldovan şi Fodorean, 2002).

Figura 9. Temperaturile medii lunare la staţiile meteorologice Cluj-Napoca (1961-2000) (după Croitoru,  
2006).

Temperaturile  medii  anuale  al  Sitului  N200 PŞ se  desprind şi  din Figura  10.,  cu date  caracteristice  pentru  
diferitele microareale.

Variabilitatea în timp a temperaturii aerului este marcată şi de valorile extreme medii şi absolute. Cea mai mare 
temperatură înregistrată la staţia meteorologică Cluj-Napoca în intervalul 1967 - 2010 a fost de 38,1 0C, la data 
de  27  iulie  2007.  Temperatura  minimă  cea  mai  scăzută  a  fost  de  -34,2  0C,  produsă  la  23  ianuarie  1963. 
Amplitudinea termică anuală absolută aparţine anului 1985, ea fiind de 58,20C, -25,80C în 13 ianuarie, respectiv 
32,40C în 30 iulie.

În regiunea studiată scăderea temperaturii sub 0°C primăvara şi toamna se produce episodic şi poate provoca  
uneori pagube însemnate mai ales pentru plante în dezvoltare. Intervalul cuprins între aceşti doi parametri este 
durata medie fără îngheţ  care variază în funcţie de procesele advective şi  radiative la scara locală. În zona 
studiată durata medie a intervalului fără îngheţ se menţine între 150 şi 175 zile (Clima României, 2008). 

În intervalul cu îngheţ posibil temperatura minimă a aerului nu coboară sub 0 °C în toate zilele. Alternanţa unor  
perioade reci cu altele mai calde face ca şirul  zilelor cu îngheţ să fie întrerupt de zile în care temperatura  
minimă a aerului rămâne pozitivă. Astfel se dă numărul mediu anual al zilelor de iarnă (temperatura maximă <  
00C) care este de 38,8 la Cluj-Napoca, ceea ce reprezintă 11% din numărul total al zilelor anului, frecvenţa 
maximă revenind lunii ianuarie (16,1 zile).
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Figura 10. Repartiţia temperaturii medii anuale pentru Situl N2000 PŞ.
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În zona studiată numărul mediu anual al zilelor cu îngheţ când temperatura minimă scade sub 0 °C este 113 de 
zile, cu frecventa cea mai mare în luna ianuarie (29 zile), iar există diferenţieri locale. Numărul mediu anual de  
zile cu îngheţ este mai mare în regiunea Sitului N2000 PŞ, medie multianuală este 118 de zile.

La staţia meteorologică Cluj-Napoca data medie de producere a primei zile cu îngheţ este 8 octombrie, iar cea a  
ultimei zile cu îngheţ este 24 aprilie, rezultând un interval cu îngheţ de 188 de zile.

Figura  11.  Numărul  zilelor  cu  îngheţ  (temperatura  minimă  sub  0  °C)  la  Situl  N2000  PŞ.  Sursa 
CARPATCLIM.

Din punct de vedere ecologic lungimea sezonului de creştere (numărul zilelor cu temperatura medii peste 5,5 °C) 
are un rol semnificativ. În regiunea Sitului N2000 PŞ lungimea medie a sezonului de creştere este de 238 de zile 
(la Cluj-Napoca) (Figura 9.)

Figura  12.  Lungimea sezonului de creştere (temperatura medie peste 5,5 °C) la Situl N2000 PŞ.  Sursă: 
CARPATCLIM.
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În sezonul cald numărul zilelor în care temperatura maximă a aerului depăşeşte 25 °C (zile de vară) este în medie  
de 61 zile. Cel mai mare număr de zile de vară, 73 de zile, apar în partea nordică a regiunii. Spre sud-vestul  
regiunii numărul anual al zilelor cu temperatura maximă peste 25 °C scade treptat, atingând valoarea cea mai  
mică, 54 de zile, în Situl N2000 PŞ (Figura 13.).

Creşterea temperaturii maximă a aerului peste 30 °C se produce numai într-un număr mic de zile de vară, în 
medie de 11 de zile. În general numărul zilelor tropicale (temperatura maximă peste 30 °C) reprezintă 17-22%  
din numărul zilelor de vară în regiune.

Figura  13.  Numărul  zilelor  de  vară  (temperatura  maximă  peste  25  °C)  la  Situl  N2000  PŞ.  Sursa: 
CARPATCLIM.
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B.2.7.3. Regimul de precipitaţie şi evaporaţia

Alături de temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice constituie cel mai important element climatic de care  
depinde, în mare măsură, rezerva de umezeală a solului şi alimentarea râurilor. Circulaţia generală a atmosferei 
împreună  cu  relieful  şi  cu  configuraţia  suprafeţelor  active  determină  distribuţia  spaţială  şi  temporală  a  
precipitaţiilor atmosferice. 

În cadrul studiului s-a întocmit harta la scara mare a precipitaţiilor medii anuale (Figura 14.). Pe baza relaţiilor 
P=f(Hm) din şiruri de date provenite de la staţii meteorologice din Depresiunea Transilvaniei harta scoate în  
evidenţă zonalitatea cantităţilor de precipitaţie în zonă.

Figura 14. Repartiţia cantităţilor de precipitaţii medii anuale pentru Situl N2000 PŞ

Prima versiune

Pag. 44 din 68



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Poienile de la Şard ROSCI0356

Dependent de particularităţile circulaţiei generale a atmosferei au avut loc variaţii neperiodice ale cantităţilor  
anuale de precipitaţii, astfel în perioada dintre 1961-2000 s-au înregistrat şi abateri destul de consistente, atât în  
domeniul excedentar, cât şi în cel deficitar (Croitoru, 2006). Cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii s-au 
înregistrat  în  anii  cu  predominarea  activităţii  ciclonice  şi  frontale.  Astfel,  cantităţile  maxime  anuale  de  
precipitaţii  în  perioada studiată  au depăşit  frecvent  800-850 mm (850 mm la  Cluj-Napoca).  Cele  mai  mici  
cantităţi  anuale de precipitaţii  s-au înregistrat în anii  cu circulaţie predominant anticiclonică, cu advecţii  ale  
aerului cald tropical sau continental. În anii deficitari pluviometric, sumele anuale cele mai mici au coborât mult  
sub 500 mm/an, 340 mm la Cluj-Napoca.

Caracterul continental al climei se manifestă şi printr-o repartiţie neuniformă a precipitaţiilor în timpul anului. În  
ceea ce priveşte cantităţile semestriale de precipitaţie se constată faptul că, în semestrul cald, acestea sunt mult  
superioare celor din semestrul rece ajungându-se în anumite situaţii la raportul 2/1 sau chiar mai mare.

Iarna, cantităţile de precipitaţii sunt cele mai reduse, variind între 82 şi 120 mm, ceea ce reprezintă 15%-19% din 
cantitatea anuală. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii din acest interval se înregistrează în luna februarie.

Primăvara,  ca  urmare  a  intensificării  activităţii  ciclonice din atlantic  şi  a  pătrunderii  maselor  de aer  umed,  
cantităţile de precipitaţii cresc la 145 - 153 mm, reprezentând 1/4 din media anuală. Între lunile martie-aprilie şi  
aprilie-mai, creşterile lunare sunt de 20-35 mm, fiind cele mai ridicate în cursul anului şi printre cele mai mari  
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din ţară.

Vara, când proceselor frontale li se adaugă şi cele de convecţie termică, se înregistrează cele mai abundente 
cantităţi  de  precipitaţii  (223-235  mm),  reprezentând  36%-42%  din  totalul  anual.  Luna  iunie  este  cea  mai  
ploioasă, înregistrând între 80 şi 90 mm. Cantităţile de precipitaţii din lunile iunie reprezintă între 14 şi 16% din  
totalul anual.

Toamna, ca o consecinţă a slăbirii activităţii ciclonice precum şi a convecţiei termice, cantităţile de precipitaţii  
se reduc cu 100-140 mm faţă de vară, reprezentând între 18% şi 20% din media anuală. În general, mediile  
multianuale de toamnă nu scad sub 30-40 mm, dar nici nu depăşesc 60 mm, în nici o lună.

Din distribuţia cantităţilor lunare de precipitaţii în timpul anului, rezultă un maxim pluviometric în iunie şi un  
minim pluviometric în februarie-martie (Tabel 4.).

Tabel 4. Cantităţile de precipitaţii medii lunare multianuale (1961-2000) (Croitoru, 2006).
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anual
25,5 22,9 24,8 45,1 74,8 86,8 83,9 65 39,7 32,8 31,1 34,1 566,5

Cele mai mari cantităţi lunare au atins, uneori, limite superioare sumelor medii corespunzătoare ale anotimpului  
respectiv, fiind provocate, de obicei,  de averse puternice de natură frontală sau convectivă. Iarna, cantităţile  
maxime s-au produs în luna februarie (67,8 mm) şi media anotimpuală fiind 83,3 mm. Vara, în luna iunie cad  
cele mai abundente ploi, maximă în luna iunie a fost 197,1 mm, media anotimpuală fiind 235,7 mm. Toamna, 
cantităţile lunare maxime sunt intermediare celor de vară şi respectiv de iarnă.

Cele mai mici cantităţi lunare au ajuns la 0,3 mm în februarie şi martie. În luna februarie a fost semnalată chiar şi  
lipsa precipitaţiilor în staţia Cluj-Napoca în perioada studiată (Croitoru, 2006).

Cantităţile  maxime  de  precipitaţii  în  24  de  ore  prezintă  o  semnificaţie  hidrologică  deosebită  prin  efectul 
supraumezirii terenurilor şi a proceselor morfodinamice declanşate pe versanţi  sau în albia râurilor. Ele sunt  
specifice pentru perioada caldă a anului, când alături de procesele frontale se dezvoltă şi cele convective.
Dintre cantităţile maxime anuale de precipitaţii  în 24 de ore înregistrate în regiune, frecvenţa cea mai mare  
revine valorilor cuprinse între 30 şi 50 mm. 

Cantităţile maxime lunare de precipitaţii în 24 de ore se repartizează neuniform în timpul anului (Tabel 5.). În 
jumătatea caldă a anului se produc cantităţile cele mai mari, peste 50 mm, în timp ce în jumătatea rece a anului,  
se produc cantităţile cele mai mici, frecvenţa maximă (35-45%), revenind valorilor de 20-30 mm.

Tabel 5. Cantităţile maxime căzute în 24 h (1961-2000) (Croitoru, 2006).
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
23,6 37,5 29,4 41,9 49,5 63,2 81,6 60,7 41,7 29,2 25,8 30,5
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Valoarea medie a intensităţii maxime a precipitaţiilor este de 2,11 mm/min, iar intensitatea cea mai mare a atins  
6,80 mm/min, în ziua de 6 iulie 1997. În cursul anului intensitatea maximă apare cel mai frecvent în luna iunie  
(în 11 din totalul celor 33 de ani analizaţi), urmând apoi lunile iulie (în 10 ani), august (în 8 ani), septembrie (în 3 
ani) şi mai (într-un singur an) (Moldovan şi Fodorean, 2002).

Frecvenţa  zilelor  cu precipitaţii  se  menţine în  jur  de 112 de zile  iar  în  regimul  anual  al  acestui  parametru  
pluviometric se observă un maxim în mai-iunie (12-16 zile) şi un minim în septembrie-octombrie (8-10 zile) 
(Figura 15.).

Odată cu creşterea valorilor, frecvenţa anuală a zilelor cu diferite cantităţi de precipitaţii devine mai redusă, de la  
105-120 zile în cazul precipitaţiilor peste 1,0 mm, la 2-3 zile în cazul celor peste 20 mm (CARPATCLIM).

Figura 15. Numărul zilelor cu cantitatea de precipitaţie mai mare de 1 mm la Situl N2000 PŞ

Cunoaşterea particularităţilor stratului de zăpadă are o mare importanţă deoarece zăpada acţionează ca suprafaţă 
activă în perioada rece a anului, reflectând o mare parte a radiaţiei solare. Totodată, zăpada împiedică pierderea  
căldurii  din sol  şi  constituie  o sursă  majoră a umezelii  acestuia şi  a  scurgerii  apei  în râuri,  în perioada de  
primăvară.

Numărul mediu anual al zilelor cu precipitaţii sub formă de ninsoare este de 35,5, respectiv 9,7% din numărul de 
zile dintr-un an. Ninsorile cad în intervalul octombrie - aprilie, cu un maxim în luna ianuarie (11 zile). În zona  
studiată, stratul de zăpadă poate fi prezent în intervalul octombrie - aprilie, ceea ce înseamnă întreg semestrul  
rece şi prima lună a semestrului cald al anului. Numărul mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 55,  
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valorile medii lunare fiind cuprinse între 3 în luna noiembrie, respectiv 18 în luna ianuarie. Numărul maxim 
lunar de zile cu strat de zăpadă variază între 2 în luna octombrie şi 31 în lunile decembrie şi ianuarie.

Figura 16. arată variaţia mediilor multianuale (1961-2010) a grosimii stratului de zăpadă în regiunea studiată. În  
cursul anului, valorile cele mai ridicate ale grosimii stratului de zăpadă se întâlnesc în luna februarie cu valorile  
cuprinse între 7-12 cm.

Figura 16. Grosimea medie lunară (cm) a stratului de zăpadă la Situl N2000 PŞ. Sursa: CARPATCLIM 
(1961-2010).

Pe lângă cantităţile de precipitaţie evapotranspiraţia este un proces extrem de important prin pierderea combinată  
a umidităţii  solului,  prin evaporare directă şi  prin transpiraţia plantelor.  Ea reprezintă un element important 
pentru atenuarea efectelor negative ale cantităţilor excedentare de precipitaţii. 

Evapotranspiraţia potenţială este definită ca ansamblul pierderilor de apă prin evaporaţie şi transpiraţie a unei  
pături vegetale de referinţă (în general gazon), care acoperă în totalitate terenul, având o înălţime uniformă de 
câţiva centimetri, alimentată abundent cu apă, în stadiul de dezvoltare vegetală maximă (Clima României, 2008).

Figura 17. demonstrează valorile lunare de evapotranspiraţia potenţială calculată pe regiunea studiată. Astfel  
valorile de evapotranspiraţie potenţială sunt mai ridicate de-a lungul sezonului cald, cu maximă în luna iulie (124 
mm). Evapotranspiraţia potenţială medie anuală este de 637 mm.

Valorile sunt uşor mai mari decât cele ale precipitaţiilor atmosferice care nu depăşesc această valoare decât în  
extremităţile vestice şi nordice, la contactul cu regiunea montană. Acest bilanţ are o deosebită importanţă în 
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formarea fenomenului de secetă în regiunile respective.

Figura 17. Evapotranspiraţia potenţială medie lunară la Situl N2000 PŞ. Sursa: CARPATCLIM (1961-
2010).

Indexul  Reconnaissance  Drought  (IRD)  calculată  pentru  un  pas  de  timp  de  3  luni  oferă  o  comparaţie  a  
raporturilor dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia potenţială într-o anumită perioadă de trei luni  
consecutive cu raportul multianual pentru aceleaşi trei luni. Cu alte cuvinte, valoarea IRD calculată pe un pas de  
timp de 3 luni pentru luna martie compară raportul respectiv din lunile ianuarie-februarie-martie dintr-un anumit  
an cu raportul mediu din lunile ianuarie-februarie-martie din toţi anii analizaţi.

Indexul reflectă condiţiile de umezeală pe termen mediu şi  oferă o estimare anotimpuală a raportului dintre 
precipitaţie şi evapotranspiraţie. Tabelul 6. prezintă frecvenţele pe clase de valori IRD din care reiese faptul că,  
la nivelul regiunii, majoritatea lunilor se încadrează în categoria normal din punct de vedere al raportului dintre 
cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia potenţială, cu valoarea medie de 67,4%. Următoarea categorie din 
punct  de vedere al  frecvenţelor este categoria moderat  secetos (16,6%) şi categoria moderat  umed (16,2%).  
Celelalte categorii cu risc pluviometric are o pondere mai mică de 10%. Frecvenţe ale situaţiilor de secete din 
cauza evapotranspitaţiei intense se pot detecta în Situl N2000 PŞ.
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Tabel 6. Frecvenţa (%) pe clase de valori IRD (raport dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia 
potenţială). Sursa: CARPATCLIM (1961-2010).

Extrem de secetos 3,4
Foarte secetos -3,4
Moderat secetos 16,4
Normal 68,2
Moderat umed 15,6
Foarte umed -1,2
Extrem de umed 1,0

Fenomene atmosferice periculoase

Fenomene atmosferice periculoase care înglobează atât fenomenele meteorologice de scurtă durată, cât şi pe cele 
climatice, de durată lungă au un impact suficient de mare pentru a fi sesizată gravitatea situaţiilor respective.  
Manifestarea  cu  intensitate  a  acestor  fenomene  determină  în  mod  obişnuit  pagube  pentru  unele  sectoare 
economice,  punând  de  asemenea  în  pericol  bunurile  şi  chiar  viaţa  oamenilor.  Ca  urmare,  studiul  prezintă 
fenomenele atmosferice periculoase care au o frecvenţă mai ridicată în regiunea studiată.

Ceaţa, grindină, brumă 

Ceaţa reprezintă o suspensie atmosferică de picături foarte mici, care reduc vizibilitatea sub 1 km. La staţia  
meteorologică Cluj-Napoca numărul zilelor cu ceaţă întru-un an se află între 40-50 de zile (Clima României,  
2008).

Figura 18 prezintă variaţia interanuală a frecvenţei ceţii la staţia meteorologice Cluj-Napoca. O frecvenţă mai 
ridicată caracterizează lunile de toamnă şi de iarnă, cu o valoarea de 3,6%. Formarea ceţii are un caracter local 
fiind  determinată  de  circulaţia  maselor  de  aer,  a  curenţilor  de  aer  respectiv  a  caracteristicilor  suprafeţelor  
subiacente.

Figura 18. Frecvenţa ceţii în %, medii lunare multianuale (1971-2001). Sursa: Eastman, 2012.
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Grindina cade frecvent în sezonul cald al anului din norii Cumulonimbus, fiind însoţit de averse de ploaie, oraje  
şi vânt tare. În cursul zilei, grindina se produce cu o frecvenţă maximă în după-amiezile caniculare de vară, când  
convecţia termică atinge punctul culminant. În regiunea studiată numărul mediu anual de zile cu grindină se află  
între 2-4 în jurul oraşului Cluj-Napoca (Clima României, 2008). Numărul mediu lunar de zile cu grindină creşte  
din luna aprilie spre vară, având un maxim în iunie, după care scade spre toamnă, intervalul cel mai favorabil  
producerii grindinei fiind lunile mai, iunie şi iulie.

În anotimpurile de tranziţie, în condiţiile unor advecţii de aer reci se produc îngheţurile şi brumele timpurii de 
toamnă şi cele târzii de primăvară. Bruma reprezintă o depunere de cristale foarte fine de gheaţă observată pe sol  
şi pe obiectele de la sol. Condiţiile optime de producere a brumei sunt regimul anticiclonic cu timp senin şi calm,  
umezeală relativă ridicată şi temperaturi negative ale aerului (intensitatea maximă a depunerilor observându-se la  
temperaturi de -2 …-3 oC). În Depresiunea Transilvaniei înregistrează anual un număr de 40-50 de zile cu brumă 
(Clima României, 2008). La staţia meteorologică Cluj-Napoca numărul mediu anual de zile cu brumă este între  
70 şi 90 (Clima României, 2008).

Excesul de precipitaţii şi secete atmosferice

Perioadele pluviometrice excedentare precum şi  fenomenele de secetă se pot  identifica cu ajutorul  indicelui 
standardizat de precipitaţii (ISP). ISP este un număr care arată abaterea cu care valoarea observată în cantitatea  
de precipitaţii deviază faţă de valoarea multianuală. Cu cât situaţiile de excedent (anormal de umede) sau de  
secetă devin mai severe, atât indicele va avea valori mai mari, respectiv mai mici. Pe baza valorilor ISP s-a  
elaborat calificativele pluviometrice prezentate în Tabelul 7.

Indexul ISP calculată pentru un pas de timp de 3 luni oferă o comparaţie a cantităţilor de precipitaţii căzute într-o 
anumită perioadă de trei luni consecutive cu totalul precipitaţiilor pentru aceleaşi trei luni din toţi ani din şirul de  
date existente. De exemplu, valoarea ISP calculată pentru luna august în arealele agricole ar putea redă tendinţa  
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precipitaţiilor în timpul stadiilor reproductive şi de formare a bobului (lunile iunie, iulie august).

În studiu au fost determinate valorile ISP pentru un pas de timp de 3 luni în regiunea studiată, iar Tabelul 7.  
prezintă frecvenţa acestei valori pe diferite clase pluviometrice. Analiza frecvenţei pune în evidenţă o distribuţie  
echilibrată  la  nivelul  regiunii  studiate,  63-66% din cazuri  se  află în categoria normală  din punct  de vedere  
pluviometric.  Faţă  de aceste  valori,  frecvenţa  mai  ridicată  a  situaţiilor  de  secetă  (deficit  pluviometric)  sunt  
detectate mai ales în lunile de vară şi de toamnă. Primăvara se caracterizează mai ales prin situaţii de excedent  
pluviometric (moderat umed) în toată regiunea. În Situl N2000 PŞ lunile de vară sunt echilibrate din punct de 
vedere pluviometric.

Tabel  7.  Frecvenţa pe clase de valori IRD (raport dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia 
potenţială). Sursa: CARPATCLIM (1961-2010).

Iarna
Extrem de secetos 1,3
Foarte secetos 5,3
Moderat secetos 12,0
Normal 66,7
Moderat umed 8,0
Foarte umed 4,0
Extrem de umed 2,7

Primăvara
Extrem de secetos 3,3
Foarte secetos 4,7
Moderat secetos 11,3
Normal 62,0
Moderat umed 13,3
Foarte umed 5,3
Extrem de umed 0,0

Vara
Extrem de secetos 0,7
Foarte secetos 4,7
Moderat secetos 13,3
Normal 61,3
Moderat umed 14,0
Foarte umed 4,7
Extrem de umed 1,3

Toamna
Extrem de secetos 1,3
Foarte secetos 5,3
Moderat secetos 12,0
Normal 66,7
Moderat umed 8,0
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Iarna

Extrem de secetos 1,3
Foarte umed 4,0
Extrem de umed 2,7

În  ansamblu  în  regiunea  studiată,  precum şi  în  întreaga  Depresiune  a  Transilvaniei,  perioadele  deficitare  
pluviometric au o frecvenţă aproximativ egală cu cea a perioadelor excedentare pluviometric (Holobâcă, 2010).  
Evenimentele  normale  din punct  de vedere  pluviometric  sunt  net  predominante  în  comparaţie  cu cele  care  
caracterizează variaţia extremă. Frecvenţele de ocurenţă a evenimentelor secetoase de scurtă durată (3 luni) sunt 
cuprinse între 15,3% şi 19%, iar frecvenţa evenimentelor de exces de precipitaţii se înscrie între 12,3% şi 18,3%. 
Totuşi repartiţia spaţială a fenomenelor de secetă sau de excedent pluviometric este influenţată de factori locali,  
precum relieful sau vegetaţia.

B.2.8. Pedologie

B.2.8.1. Solurile prezente în Situl N2000 PŞ

Conform hărții în Situl N2000 PŞ sunt prezente două clase de sol, cel al Molisolurilor respectiv cel al 

Argiluvisolurilor. 

S-au executat 3 profile de sol prin foraj manual, din analiza cărora reies următoarele clase și tipuri: 

Tabel 8. Corelate cu tipurile de sol vechi și cele din Sistemul român de taxonomie al solurilor 2003.
Nr. 
prof
.

Fotografia Clasa, Subtipul din 
sistemul vechi SRTS 2003

1.
Hidromorfe/ negru 
clinohidromorf vertisol 
gleizat

Hidrisol/stagnosol

2.
Hidromorfe/ negru 
clinohidromorf vertisol 
pseudogleizat

Hidrisol/stagnosol
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Nr. 
prof
.

Fotografia Clasa, Subtipul din 
sistemul vechi SRTS 2003

3.
Hidromorfe/ negru 
clinohidromorf vertisol 
pseudogleizat

Hidrisol/stagnosol

În concluzie se poate afirma, că clasele din harta alăturată nu sunt în concordanță cu realitatea din teren.

Molisolurile (Cernisoluri după SRTS)
Molisolurile, slab reprezentate pe teritoriul ariei protejate, se caracterizează prin prezența unui orizont a molic 
(Am), închis la culoare, structurat în agregate mici şi medii, cu o grosime minimă de 20-25 cm. Din categoria 
molisolurilor mai răspândite sunt pseudorendzinele.

Argiluvisolurile (Luvisoluri după SRTS)
Argiluvisolurile  se  întind  pe  suprafețe  mari.  Se  caracterizează  prin  prezenţa  în  profil  a  unui  orizont  B  
argiloiluvial (Bt), care conţine argilă iluvială, are culori diferite, structură prismatică sau masivă, grosime mai  
mare de 7,5 (15) cm. Dintre argiluvisoluri un caracter zonal au solurile brune argiloiluviale (fără orizont E),  
solurile  brune  podzolite  ale  căror  suprafeţe  se  întrepătrund  între  ele,  dar  şi  cu  alte  tipuri  de  sol  (soluri  
pseudogleice).

Figura 19. Harta solurilor din Situl N2000 PŞ
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B.3. Mediul biotic 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.1.Context biogeografic
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.1.1. Regiunea/regiunile biogeografice
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.2.Habitate 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Habitate de interes comunitar prezente şi situaţia lor la nivelul regiunii biogeografice şi la nivel  
naţional 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Situația habitatelor prezente în AP, la nivelul regiunii biogeografice şi la nivel naţional 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Habitate importante pentru conservare, altele decât cele de interes comunitar

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.3. Flora
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de interes comunitar 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte specii de interes de conservare
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Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de floră sălbatică de interes economic și cultural
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.4. Fauna
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de interes comunitar 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Situaţia speciilor identificate în sit 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte specii de interes de conservare
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de faună de interes economic 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de faună de interes cultural
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.5. Specii alohtone și specii invazive
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.6. Ecosisteme
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.7. Peisajul
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.3.8. Procese naturale 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4. Informaţii socio-economice şi culturale

B.4.1. Comunităţi

Întreaga suprafaţă  a  AP este situată  pe teritoriul  judeţului  Cluj  în  regiunea Centru.  Din punct  de vedere  al  
distribuţiei teritoriale, pe localităţi, întreaga suprafaţă a AP este situată în comuna Baciu.

În cadrul ultimului referendum, conform informaţiilor oficiale, numărul de locuitori se prezintă astfel:

Tabel 9. Distribuţia teritorială şi demografică a Sitului N2000 PŞ

Localitate Suprafaţă (ha)* Populaţie** Densitate (populaţie/hectar)

comuna Baciu 8753 10317 1,18

* date  oficiale  de la  pagina  Agenției  Națională  de Cadastru și  Publicitate  Imobiliară  (http://date.gov.ro/dataset/unitati-administrativ-
teritoriale-06-03-2014 din data de 06.03.2014)
** date oficiale de la pagina Instituţiei Naţional de Statistică din rezultate definitive ale Recesământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 20  
octombrie 2011. (http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ din data de 01.06.2014)

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.4.2. Utilizarea terenurilor şi resurselor 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.3.Economia locală

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.4.4. Aspecte demografice 

B.4.4.1. Structura demografică

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Populaţia stabilă pe grupe de vârstă

Localitate pop Sub 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-
29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 şi 

peste

comuna 
Baciu

10317 704 508 492 544 699 874 1067 973 898 517 561 602 533 446 361 264 171 103

7 % 5 % 5 % 5 % 7 % 8 % 10 % 9 % 9 % 5 % 5 % 6 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 1 %

**  date  oficiale  de  la  pagina  Instituţiei  Naţional  de  Statistică  din  rezultate  definitive  ale  Recesământului  Populaţiei  şi  al  Locuinţelor  –  20  octombrie  2011.  
(http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ din data de 01.06.2014)
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Populaţia stabilă pe sexe

Localitate Populaţie Masculin Feminin
comuna 
Baciu 10317 4994 48 % 5323 52 %
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Populaţia stabilă după etnie

Localitate Populaţia 
stabilă

Români Maghiari Romi Germani Evrei Ucraineni Altă etnie Informaţie 
nedisponibilă

comuna 
Baciu 10317

6348 2994 659 6 0 0 9 301

62 % 29 % 6 % 0,06 % 0 % 0 % 0,09 % 3 %

Populaţia stabilă după religie

Localitate Populaţia 
stabilă

Ortodoxă Romano-
Catolocă

Reformată Penticostală1 Greco-
catolică2

Altă 
religie

Fără religie Atei

Informaţ
ie 

nedisponi
bilă

comuna 
Baciu 10317

6064 785 2320 208 190 366 18 13 348

59 % 8 % 22 % 2 % 2 % 4 % 0,17 % 0,13 % 3 %

* Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
1 Penticostala (Biserica lui Dumnezeu Apostolica)
2 Greco-catolica (Biserica Romana Unita cu Roma)

Prima versiune

Pag. 62 din 68



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Poienile de la Şard ROSCI0356

B.4.5. Aspecte socio-economice
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.6. Recreere şi turism 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.7. Alte activități economice 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.8. Cultura locală
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.9. Arheologie, istorie, cultură
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.5. Informare, conştientizare, educare sau Acţiuni de comunicare cu factorii interesaţi 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Activităţi specifice derulate de adminsitrator/custode 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Activităţi relevante din punct de vedere al sitului derulate de terţi
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Infrastructură și resurse existente pentru informare, conştientizare, educaţie
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.6. Cercetare
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.6.1. Cercetare desfăşurată până în prezent
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.6.2. Infrastructură de cercetare existentă
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.7. Acțiuni de management majore desfășurate în AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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C. Evaluarea situației actuale
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.1. Valori 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori naturale 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori importante pentru comunitate și valori culturale
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori turistice și de recreere
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori economice şi de dezvoltare (mijloace de trai, infrastructură, industrie, afaceri)
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte valori
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.2. Presiuni și amenințări
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.3. Evaluarea tendințelor în starea valorilor AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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D. Strategia de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.1. Viziunea 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.2. Organizarea teritorială a managementului
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.3. Strategia de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.4. Planul operațional 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.5. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E. Asigurarea implementării Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.1. Sistemul de luare a deciziilor
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.2. Resurse umane
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Prima versiune

Pag. 66 din 68



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Poienile de la Şard ROSCI0356

E.3. Resurse financiare necesare pentru implementarea Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.3.1. Investiţii (echipament şi infrastructură)
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.4. Monitorizarea implementării Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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Glosar de termeni utilizați în Planul de management

Habitate  de interes  de conservare - habitate  de interes  comunitar  incluse în  Formularul  Standard,  habitate 
importante pentru speciile de interes comunitar incluse în Formularul Standard - ca loc de hrănire, reproducere,  
adăpost- habitate rare la nivel național.

Habitate prioritare – habitate considerate rare sau valoroase la,  nivel european, pentru care au fost stabilite  
strategii de conservare la nivel comunitar.

Specii de interes de conservare - specii de interes comunitar, incluse în Formularul Standard, specii importante 
pentru speciile de interes comunitar, incluse în Formularul Standard -de exemplu ca hrană- specii rare protejate  
la nivel național.

Defrișare  – îndepărtarea totală a vegetației lemnoase de pe o anumită suprafață. În cazul în care termenul se  
utilizează pentru o suprafață din fond forestier, descrie o acțiune de îndepărtare a vegetației lemnoase cu scopul  
de a schimba categoria de folosință -scoterea din fond forestier-. 

Direcție de management – în sensul utilizat în acest PM, termenul descrie ceea ce se dorește a se  realiza prin  
activități  și  măsuri  de  management. Se  definesc  pentru  o  perioadă  de  cel  puțin  5  ani,  detalierea 
activităților/acțiunilor specifice urmând să fie facută în planurile de lucru anuale.

Activitate de management – una sau mai multe acțiuni care contribuie la obținerea rezultatelor dorite pentru 
fiecare direcție de management, cum ar fi, de exemplu, activități de patrulare, control, educație, realizarea unor  
trecători pentru pești sau distrugerea parțială a pragurilor de fund pentru a ajuta menținerea speciei, etc. Acestea  
sunt parțial descrise la Capitolul D5 și se stabilesc cu ocazia întocmirii planurilor de lucru anuale. 

Măsuri de management – sunt reguli specifice de utilizare a terenurilor și resurselor din AP impuse de statutul  
de AP, respectiv de necesitatea atingerii obiectivelor AP, de obicei incluse în Regulamentul AP. Exemplu: cosirea 
pajiștilor de interes de conservare numai după data de 1 iulie. 

Management adaptabil – acțiunile de management sunt astfel definite încât să permită adaptarea la modificări 
ale sistemelor naturale intervenite pe perioada de aplicare a planului de management sau redefinirea activităților  
și măsurilor de management, dacă prin monitorizare se dovedește că acest lucru este necesar.

Management participativ – planificarea și implementarea activităților de management se face cu implicarea /  
participarea factorilor interesați.
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Management activ – în cazul prezentului document, termenul se folosește pentru a indica necesitatea realizării 
unor activități și măsuri de management destinate special menținerii stării favorabile de conservare a speciilor și  
habitatelor  de  interes  de  conservare.  Fără  activitățile  și  măsurile  respective,  există  posibilitatea 
degradării/pierderii valorilor, cum ar fi de exemplu pierderea de habitate importante de pajiști în cazul necosirii  
fânețelor. 

Activități  cu impact  -  activitățile care au asemenea caracteristici  încât  se consideră că generează un impact  
asupra mediului. Cele cu impact semnificativ sunt definite de legislație. 
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Mulțumiri
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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Ce conține Planul de Management?
Ghid succint pentru o mai bună înțelegere a structurii și conținutului

Planul de management este structurat în așa fel încât să se poată face o analiză cât mai bună a informațiilor de  
care  se  dispune  la  data  elaborării.  Informațiile  și  analizele  sunt  redate  astfel  încât  detaliile  tehnice  să  fie  
prezentate cât mai succint pentru fiecare din domeniile la care se face referire -în principal ecologie, biologie,  
hidrologie, silvicultură, agricultură și altele- dar suficiente pentru a permite o bună înțelegere a legăturilor între  
situația actuală, tendințele de viitor și măsurile de management planificate. În cele ce urmează se redă foarte pe 
scurt ce conține fiecare capitol, sperând că astfel vom ajuta la înțelegerea mai ușoară a conținutului Planului de 
Management, permițând cititorului să se concentreze pe capitolele care îl interesează în mod deosebit. 

Sumar  - redă succinct aspectele principale din Plan

A. Introducere – De ce plan de management? 
De ce este nevoie de planul de management și care sunt prevederile legale în baza cărora s-a elaborat. 

B. Descrierea AP – Care este situația actuală în AP? – aspecte care explică și /sau influențează AP
Conține o descriere a situației actuale a AP, ca și cum s-ar ”fotografia” zona la momentul elaborării Planului de 
Management,  pentru  a  se  cunoaște  situația  actuală.   Descrierea  conține  informații  utile  pentru  elaborarea  
strategiei și a măsurilor de management  (Capitolul D). Informațiile sunt relevante pentru elaborarea celorlalte 
capitole din PM.

B.1. Informații generale
• despre ce arii protejate este vorba, 
• unde se află AP și ce suprafețe includ, 
• cine sunt proprietarii și gestionarii terenurilor, resurselor naturale și ale ariilor protejate, 
• cine sunt cei ce au interese și care desfășoară activități în AP,
• ce resurse are și ce activități a desfăşurat până în prezent custodele.

B.2. Descrierea mediului fizic și biotic
B.2.1. informații minime despre relief, rețeaua de ape, climă - factori ce determină prezența 
habitatelor și speciilor-,
B.2.2. situația actuală cu privire la prezența speciilor și habitatelor -prezentarea rezultatelor 
inventarierilor de teren- – reflectată și în hărțile din anexe.
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B.3. Informații socio-economice și culturale 
Aria protejată nu este ”ruptă” de contextul socio-economic. Ceea ce se întâmplă în zonă influențează în  
mod  semnificativ  biodiversitatea.  Capitolul  conține  informații  sumare  cu  privire  la  situația  socio-
economică,  necesare pentru a defini  situația AP pe teritoriile localităților  /  comunelor,  tendințele de 
dezvoltare, interesul pentru terenurile și  resursele naturale din zonă, situația sistemului educațional -  
pentru  stabilirea  programelor  de  educație  pentru natură  -,  potențialul  pentru noi  activități  legate  de 
valorile naturale. 
Toate acestea pot influența semnificativ managementul AP, întrucât activitățile umane au, în general,  
impact asupra naturii.

B.4. Informare, conştientizare, educare – activități desfășurate până în prezent. Ariile protejate au un 
rol important pentru educare și conștientizare cu privire la importanța protecției naturii. Este important 
să se știe ce s-a făcut până în prezent pentru a ajuta la planificarea acestui gen de activități pe viitor.  

B.5. Cercetare – ce aspecte relevante pentru managementul AP au fost cercetate până în prezent și ce  
infrastructură există pentru cercetare aplicată?

B.6.  Acțiuni  de  management  majore  desfășurate  în  AP –  ce  s-a  făcut  până  în  prezent  pentru 
managementul AP - principalele acțiuni și rezultate.

C. Evaluarea situaţiei actuale - Ce trebuie să păstrăm / îmbunătățim în zonă și de ce sunt necesare măsuri de  
management. Care sunt presiunile și amenințările?
Informațiile de la capitolul C sunt analizate din perspectiva conservării valorilor pentru care au fost declarate  
ariile protejate.  
  

C.1. Valori – Ce trebuie să menținem sau să îmbunătățim în AP? - Valori
Se descriu valorile care trebuie păstrate sau îmbunătățite.  În cazul  siturilor  Natura 2000 este vorba,  
obligatoriu, despre habitatele și speciile pentru care au fost declarate, conform Formularului Standard, 
dar au fost identificate și alte specii și habitate, respectiv alte valori considerate importante pentru zonă.  
Pe aceste valori se concentrează acțiunile de management pe viitor (Capitolul D4). 

C.2.  Presiuni  și  amenințări:  Ce  trebuie  reglementat  pentru  a  menține  sau  îmbunătăți  valorile? 
Presiuni și amenințări
Sunt descrise activitățile umane care, din cauza modului în care se desfășoară, au un impact asupra  
valorilor sau pot avea impact pe viitor. 
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C.3. Evaluare – Care este starea actuală și tendințele în viitor în ce privește valorile AP? 
Se analizează dacă valorile sunt în stare corespunzătoare și care va fi evoluția amenințărilor?
Analiza se face în baza celor descrise la Capitolul B.1 cu referire doar la valorile identificate în capitolul  
C.1. și luând în calcul tendințele viitoare din perspectiva amenințărilor identificate în capitolul C.2.  

D. Strategia de management - Ce vrem pentru zonă  pe viitor? Cum se va face managementul?
Natura și resursele naturale nu pot fi gestionate eficient pe termen scurt. Trebuie să definim ce anume vrem să  
obținem pe o perioadă mai lungă, iar PM să descrie ce anume ar trebui făcut în următorii cinci ani pentru a ne 
apropia  de realizarea țelului  –viziunii  -  propus.  Cunoscând valorile  avute,  situația  lor  actuală,  presiunile  și  
amenințările la care sunt supuse, se definește o strategie pe termen mediu sau lung, răspunzând la întrebările de 
mai jos. 

D.1. Viziunea - Cum vrem să arate AP peste 50 de ani?

D.2.  Organizarea teritorială a managementului  – În ce zone din AP trebuie să impunem condiții  
pentru desfășurarea activităților umane astfel încât să menținem sau să îmbunătățim valorile?
Se stabilește dacă sunt necesare măsuri speciale de management în anumite zone. Zonele cu cerințe 
speciale  în  ceea ce  priveşte   măsurile  de management  sunt  prezentate  pe hartă.  Această  planificare 
”teritorială”, din punct de vedere a măsurilor de management, este foarte importantă, întrucât anumite  
aspecte vor trebui reflectate în managementul terenurilor și resurselor.

D.3. Strategia de management: 
Care este strategia pe termen mediu, definită în baza informațiilor din capitolele B și C?  Domeniile  
pe care se vor concentra eforturile de management și obiectivele pentru fiecare din acestea.
Se descrie cum anume va fi  organizat  managementul,  definind domeniile pe care vor fi  desfășurate 
activitățile de management și ce anume vrem să obținem pe fiecare din aceste domenii -obiective-.

D.4. Planul operațional pe  cinci ani  –  Ce acțiuni de management sunt necesare pentru a realiza  
obiectivele definite la Capitolul D.3? 
Ce trebuie făcut în următorii cinci ani pentru a ne asigura că se menține sau se îmbunătățește starea  
speciilor  și  a  habitatelor,  respectiv  a  celorlalte  valori,  se  reduc amenințările  și  se  asigură  un  cadru 
corespunzător pentru ca zona să poată beneficia de o dezvoltare durabilă.

D.5. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional  
Cum anume se pot  realiza acțiunile din Planul  operațional?  Exemple de activități  și  măsuri  de  
management
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Se dau exemple de activități și măsuri de management, eventual restricții pentru câteva din acțiunile de 
management  definite  în  capitolul  D.4.  Acest  capitol  cuprinde  prevederi  care  se  regăsesc  și  în 
Regulament. 

E. Asigurarea implementării Planului de Management – Cum se implementează în mod eficient Planul de  
Management?

E.1. Sistemul de luare a deciziilor –  Cine ia deciziile în cazul în care trebuie modificate anumite  
prevederi din Planul de Management?

E.2.  Resurse  necesare  pentru implementarea Planului  de  Management  -  Ce resurse  umane  și  
financiare sunt necesare pentru realizarea activităților din PM?

E.3.  Monitorizarea implementării  Planului  de  Management  –  Cum  apreciem dacă ne  atingem  
obiectivele și  cum ne asigurăm că măsurile  de management sunt  adaptate  – dacă este  necesar -  
pentru atingerea obiectivelor?
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Sumar

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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A. Introducere

A.1. Scopul Planului de Management

Planul de management a fost elaborat în vederea identificării strategiei de management a Sitului N2000 SM și  
stabilirea măsurilor de management și de monitorizare, astfel încât să se realizeze obiectivele pentru care a fost  
desemnat situl.

Complexitatea managementului ariei protejate este dată în principal de:

 multitudinea de valori pentru care a fost declarată aria protejată, 
 numeroasele presiuni și amenințări prezente în zonă,
 numărul  mare  al  factorilor  interesați:  proprietari  și  administratori  de  terenuri  și  resurse  naturale,  

comunități locale, autorități, instituții, organizații,
 faptul  că  responsabilitatea  pentru implementarea activităților  și  măsurilor  de management  nu revine 

numai administratorului AP ci și factorilor interesați,
 necesitatea definirii condițiilor în care comunitatea se poate dezvolta durabil cu menținerea valorilor și a  

serviciilor naturale, cel puțin la starea lor actuală sau chiar îmbunătățirea lor,
 caracterul neprevăzut al schimbărilor din natură și necesitatea adaptării la aceste schimbări. 

Ca urmare,  se impune o planificare atentă,  asigurând-se cadrul  necesar pentru un  management adaptabil și 
participativ.

Managementul adaptabil se referă la posibilitatea adaptării soluțiilor de management la realitățile caracteristice 
fiecărui moment. Având în vedere că acest plan trebuie să stabilească măsuri de management pentru gestionarea 
unor valori  naturale supuse unor modificări greu de anticipat,  modificări ce pot  apărea,  atât din cauza unor  
factori naturali cât și din cauza unor factori antropici, planul operațional a fost astfel stabilit încât să permită  
flexibilitate în stabilirea zonelor, în care se fac intervențiile și în detalierea măsurilor de management, având 
astfel un caracter adaptabil.

Principiul managementului participativ impune implicarea factorilor interesați, atât în procesul de elaborare a 
planului, cât și în implementarea acestuia. Pe parcursul elaborării planului au fost organizate întâlniri și dezbateri  
cu factorii interesați, Custodele depunând eforturi semnificative pentru a se asigura că toți cei interesați au fost  
informați și consultați în mod corespunzător, fie prin întâlnirile publice organizate, fie prin întâlniri cu specialiști  
de la instituțiile principale, cu responsabilități în zona sitului.

Planul  de management  stabilește  responsabilitatea  implementării  măsurilor  speciale  de management   pentru 
conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale, impunând implicarea nu numai a administratorului, dar 
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și al autorităților, așa cum se precizează în articolul 21 aliniatul 6 al OUG 57/2007:  ”Autorităţile locale şi  
naţionale  cu  competenţe  şi  responsabilităţi  în  reglementarea  activităţilor  din  ariile  naturale  protejate  sunt  
obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate şi, după caz, cu autoritatea  
publică  centrală  pentru  protecţia  mediului  şi  pădurilor,  măsuri  speciale  pentru  conservarea  sau  utilizarea  
durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management.” 
Ca urmare, Planul operațional detaliat, de la Capitolul D.4, stabilește responsabilitățile pentru implementarea  
acțiunilor de management.

Strategia  de  management,  respectiv  viziunea,  obiectivele  specifice  pe  domenii  și  subdomenii,  direcțiile  de 
management și acțiunile, respectiv măsurile de management au fost elaborate cu sprijin tehnic din partea echipei  
ProPark.  Deciziile finale,  cu privire la aceste aspecte,  au fost  luate de către Custode,  în urma discuțiilor  și  
consultărilor cu factorii interesați.

Planul  de management  este  un  instrument  important  pentru a  atrage  atenția  asupra  importanței  naturii  și  a  
resurselor  naturale  pentru  dezvoltarea  comunităților  și  a  necesității  menținerii  acestora  pentru  generațiile  
viitoare. În vederea asigurării bazelor pentru dezvoltare durabilă a zonei, prevederile Planului de management 
vor fi integrate în planurile strategice relevante, conform articolului 21 aliniatul 5:  ”Planurile de amenajare a  
teritoriului,  cele  de  dezvoltare  locală  şi  naţională,  precum  şi  orice  alte  planuri  de  exploatare/utilizare  a  
resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile  
planului de management.”
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A.2. Baza legală a Planului de Management 

Baza legală este constituită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale  
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin  
Legea nr. 49/2011 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor  
naturale  protejate,  conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  și  a  faunei  sălbatice,  care  la  Art.  21.  prevede  
următoarele: 

 alineatul 2 - planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se  
avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia  Mediului/structurile din subordinea acesteia,  
după  caz,  şi  se  aprobă  prin  ordin  al  conducătorului  autorităţii  publice  centrale  pentru  protecţia  
mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate.

 alineatul 7 - Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri  
speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În  
cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes  
naţional, se va realiza un singur plan de management integrat, ţinând cont de respectarea categoriei  
celei mai restrictive.

Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2007,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  stabilește  prin 
articolul  11  că  ”Ariile  naturale  protejate  de  interes  comunitar  sunt  create  pentru  impunerea  unor  măsuri  
speciale în vederea conservării unor habitate naturale și/sau specii sălbatice de interes comunitar.”
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B. Descrierea Sitului Natura 2000 Someşul Mic ROSCI0394 

B.1. Informaţii Generale 

B.1.1. Localizare

Situl N2000 SM se întinde pe o suprafaţă de 117 ha şi este situat în zona nordică a judeţului Cluj, cuprinzând 
parțial următoarele localităţi: municipiul  Dej, comuna Mica (Mica, Mănăstirea, Nireș), comuna Mintiu Gherlii 
(Mintiu Gherlii, Bunești, Nima, Petrești, Salatiu).
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Din  punct  de  vedere  geografic  Situl  N2000  SM  se  situează  în  partea  nord,  nord-vestică  a  Depresiunii  
Transilvaniei, fiind încadrată în subunitatea geografică a Dealurilor Feleacului din cadrul Podișului Someșan.

La nivel judeţean: Din punct de vedere administrativ zona protejată se situează în totalitate pe teritoriul județului  
Cluj.

Altitudinea medie este de 240 m.

Coordonatele geografice Sitului N2000 SM sunt: Latitudine N 47º 5' 56'' şi Longitudine E 23º 55' 15''.

Situl N2000 SM se întinde se întinde pe o suprafață totală de 117 ha iar din punct de vedere geografic se situează 
pe Culoarul Someșului Mic la limita dintre cele două unități geografice constituente a Depresiunii Transilvaniei,  
respectiv Podișul Someșan în vest și Câmpia Transilvaniei în est.

Drumul Naţional European (E576) şi Drumul Judăţean (DJ172F) sunt paralele cu situl pe direcţia nord-sud, la o 
distanţă cuprinsă între 0.5-5 km, Drumul Judăţean intrând odată limita sitului.

Situl N2000 SM se poate accesa din următoarele localităţi: de pe Drumul Judeţean (DJ161D) municipiul Dej ,de 
pe Drumul Naţional (DJ172F) satul Mica şi Mintiu Gherlii, de pe drumurile comunale: satul Mănăstirea, satul  
Petrești, satul Salatiu.

Din punct de vedere administrativ, Situl N2000 SM se suprapune pe următoarele unități teritorial administrative 
(UAT): municipiul Dej, comuna Mica, comuna Mintiu Gherlii.

În proiecţie Stereografică 1970, coordonatele centroidului ariei protejate sunt: x=; y=.

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.1.2. Cadrul legal şi administrativ pentru management

Desemnarea, limitele și categoriile de management ale ariilor protejate din zona Sitului N2000 SM

Situl  N2000 SM este  arie  naturală  protejată  de  interes  comunitar  –  categoria  sit  de  importanţă  comunitară  
conform Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră  
sălbatică, desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011.

Pe suprafaţa Sitului N2000 SM nu se regăsesc alte arii protejate.

Limitele  Sitului  N2000  SM au  fost  stabilite  prin  Ordinul  Ministrului  Mediului  şi  Dezvoltării  Durabile  nr.  
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și 
Pădurilor nr. 2387/2011. Harta este pusă la dispoziția factorilor interesați de către autoritatea publică centrală  
pentru  protecția  mediului  prin  intermediul  paginii  de  internet  http://www.biodiversity.ro/n2000/,  conform 
actului normativ menţionat, precum și în Anexa 1. 

Prezentul Plan de management ține cont de rezervațiile care sunt integral parte din Situl N2000 SM și a fost  
elaborat conform prevederilor Legii 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care, în  
cazul suprapunerii unor arii protejate, recomandă elaborarea unui plna de management integrat.

Arii protejate limitrofe

În imediata apropiere a sitului se mai găsesc Dealurile Clujului Est ROSCI0295, Lacul Ştiucilor - Sic - Puini -  
Bonţida  ROSCI0099,  Someşul  Mare  ROSCI0393,  Someşul  Mare  Superior  ROSCI0232,  Şieu  -  Budac 
ROSCI0400, Lozna ROSCI0314, Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114,

Aceste arii protejate sunt importante pentru speciile din Situl N2000 SM, întrucât anumite specii au nevoie de  
spaţii  întinse,  dincolo  de  limitele  Sitului  N2000  SM,  fiind  în  acelaşi  timp  foarte  importantă  asigurare  de 
coridoare  ecologice  între  ele.  În  plus,  colaborarea  cu  administratorii  şi  custozii  acestor  arii  protejate  poate  
contribui la creşterea eficienţei conservării acestor specii şi habitate, majoritatea speciilor şi habitatelor fiind  
comune.
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Administrarea Sitului N2000 SM
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.3. Drepturi de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor

Din punct de vedere al drepturilor de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor din Situl N2000 SM, se 
regăseşte o situaţie extrem de variată, cu numeroase instituţii şi persoane fizice deţinătoare de drepturi asupra 
terenurilor.
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Întreaga suprafaţă a AP este  situată pe teritoriul  judeţului  Cluj  în regiunea Centru.  Din punct  de vedere al  
distribuţiei teritoriale, pe localităţi,  situl este împărţit  după cum urmează: municipiul Dej (30,36%), comuna 
Mica (9,27%), comuna Mintiu Gherlii (60,39%).

Tabel 1. Grupuri de proprietari şi categoriile de terenuri pe care le deţin

Categorii de terenuri deţinute

Pădure Arabil Luciu apă

Statul Român √

Persoane fizice √ √

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.1.4. Factorii interesaţi 

Tabel 2. Analiza factorilor interesaţi identificaţi în procesul de realizare a planului de management

Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++  puternic/++ mediu/+ 

redus)
Autorităţi de mediu, 
de reglementare şi control activităţi

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Clima-
tice

Asigurarea  cadrului  legislativ,  transcrierea 
directivelor  UE,  implementarea  politicilor 
de mediu la nivel naţional, responsabil pen-
tru  sistemul  de  arii  protejate,  responsabil 
pentru fondul forestier naţional.
Autoritatea contractantă pentru administra-
rea Sitului N2000 SM

+++

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj 
(APM Cluj)

Gestionarea,  avizarea  şi  controlul  sitului 
protejat

+++

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(MADR)

Reglementarea  activităţilor  agricole  şi  de 
dezvoltare rurală

+++

Asociaţia Naţională Apele Române – Dire-
cţia Apelor Someș-Tisa

Administrarea şi regularizarea apelor aflate 
în proprietatea statului, respectiv a pârâuri-
lor, albiilor minore, a digurilor şi a zonelor 
de protecţie ale cursurilor de apă

+++

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admi-
nistraţiei Publice

Reglementarea activităţii de turistice ++

Garda Naţională de Mediu Comisariatul Ju-
deţean Cluj

Inspecţie şi control din punct de vedere al 
protecţiei mediului (sancţiuni, amenzi, res-
tricţii )

++

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și 
de Vânătoare Cluj Napoca (ITRSV Cluj)

Inspecţie şi control în silvicultură şi vână-
toare.  Reglementarea  managementului  fo-
restier din afara fondului forestier.

+

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj Ordine publică, urmărire penală, etc. ++

Inspectoratul de Jandarmeria Judeţean Cluj Ordine publică ++
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++  puternic/++ mediu/+ 

redus)
Acordarea şi controlul plaţilor pe supra-
faţă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură Cluj (APIA Cluj)

Derulează fondurile europene pentru imple-
mentarea măsurilor de sprijin finanţate din 
Fondul European pentru Garantare în Agri-
cultură (FEGA)

+++

Autorităţi ale administraţiei publice loca-
le

Consiliul Judeţean Cluj
Planificare teritorială şi strategică 
Administrarea drumurilor judeţene

++

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj

Asigură  realizarea  intereselor  naţionale, 
aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legi-
lor, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernu-
lui, a celorlalte acte normative, precum şi a 
ordinii publice

++

Primăria şi Consiliul Local Dej
Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

+++

Primăria şi Consiliul Local a Comunei Mica 
Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

+++

Primăria şi Consiliul Local Comunei Mintiu 
Gherlii

Proprietar de teren, rol în planificare terito-
rială şi strategică 

++

Agenția Națională pentru Pescuit și Acva-
cultură – Filiala Cluj

Reglementarea activității de pescuit și acva-
cultură

+++

Comunităţi şi grupuri de interese locale și 
regionale
Populaţia locală din AP și din imediata veci-
nătate

Proprietari de terenuri, gestionari şi/sau uti-
lizatori de resurse

+++

Reprezentanţi mass media Informare, conştientizare ++
Pescări Utilizare resurse piscicole, recreere +++
Ciclişti Recreere +
Biserici, grupuri religioase Conştientizare +
Vizitatori Recreere +
Administrare infrastructură

Prima versiune

Pag. 22 din 74



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someşul Mic ROSCI0394

Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++  puternic/++ mediu/+ 

redus)
Compania Naţională de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale (CNADNR) - Direcţia Regi-
onală de Drumuri şi Poduri Cluj Napoca

Administrarea drumurilor naţionale +

Societatea Comercială de Distribuţie şi Fur-
nizare a Energiei Electrice Electrica SA
Filiala Electrica Distribuţie Transilvania 
Nord 
Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice 
Transilvania Nord Cluj-Napoca

Furnizare energie electrică +

Compania de Apă Someș SA
Furnizare  apă  potabilă,  colectare-epurare 
ape uzate

+

Transelectrica (Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice)

Întreţinere reţea electrică +

Administrare resurse

Direcție Silvică Cluj
Coordonare activităţi în fondul forestier de 
stat și privat, interes economic

+++

Ocol Silvic Dej Management forestier ++
Școli, universități, muzee, institute de cer-
cetare 
Şcolile de pe teritoriul AP şi din imediata 
vecinătate

Activităţi  educative,  informare,  conştienti-
zare

++

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de 
Biologie şi Geologie

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

++

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria mediului

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Universitatea Sapientia, Departamentul de 
Ştiinţa Mediului

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Muzeul Zoologic al Universităţii Babeş-Bo-
lyai

Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului şi/sau 

a interesului în AP
Rol / interes

Capacitatea/posibilitatea 
de a influenţa decizii im-
portante de management:
(+++  puternic/++ mediu/+ 

redus)

Vivariul al Universităţii Babeş-Bolyai
Activităţi educative, monitorizarea speciilor 
şi habitatelor protejate, informare, conştien-
tizare

+

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napo-
ca

Cercetare +

Organizaţii neguvernamentale 

Asociaţia „Apáthy István Egyesület”
ONG  susţinerea  şi  îmbunatăţirea  învăţă-
mântului  superior  în  limba  maghiară  şi 
ocrotirea naturii

++

Societatea Ornitologică Română Birou Teri-
torial Cluj

ONG protecţia mediului ++

Asociaţia Ecouri verzi Cluj-Napoca ONG protecţia mediului ++

Asociaţia Transilvania Verde – Zöld Erdély 
Egyesület ONG protecţia mediului ++

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Na-
turii Grupul Milvus

ONG protecţia mediului +

BÖSZ la Uniunea Studenţeasca Maghiara 
din Cluj-Napoca

ONG studenţilor +

Organizaţia Studenţilor pentru Natură ONG studenţilor +

Societate Organizată Sustenabil (SOS Cluj) ONG protecţia mediului +

Centrul Focal Asociaţia pentru Monitoriza-
rea şi Conservarea Biodiversităţii ONG protecţia mediului +

Finanţatori
Fundații, asociații, instituții ce gestionează 
fonduri nerambursabile sau sunt interesate 
în a sprijini activitatea AP

Sprijin pentru activităţi de conservare, edu-
caţie, conştientizare şi ecoturism, responsa-
bilitate socio-economică

++
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B.1.5. Resurse pentru management şi infrastructura 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.5.1. Administrare

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.5.2. Personal (număr, poziţie, responsabilităţi)
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Figura 1. Organigrama echipei de custodie
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B.1.5.3. Sistemul decizional
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.5.4. Resurse pentru management

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Pentru desfăşurarea activităţilor, Custodele are în dotare:

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.6. Planuri și programe relevante pentru managementul AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.7. Sistemul de planificare a activităţilor, monitorizare şi raportare
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.1.8. Scurt istoric al managementului și al activităților major de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.2. Mediul fizic

Situl NATURA 2000 ROSCI0394, Someşul Mic se întinde la sud de municipiul Dej, pe o suprafață totală de 117 
ha, reprezentând o fâșie îngustă, lungă în jur de 10 km de-a lungul unor brațe moarte al Someșului Mic. Din 
punctul  de  vedere  geologic  poate  fi  considerată  cea  mai  tânără,  recentă,  dezvoltată  în  mare  parte  datorită  
activității  fluviatile a Someșului  Mic care a rezultat  în formarea suprafețelor de eroziune și  de acumulare a  
depozitelor superficiale. În acest context în zona sitului respectiv regăsim depozitele nisipoase, argiloase (nisip  
cu pietriș, nisip cu liant, nisip argilos, nisip grosier, nisip prăfos uneori cu intercalații de strate argilo-marnoase,  
sau argilo-prăfoase) a zonelor de luncă sau a meandrelor părăsite aparținând Cuaternarului (Holocen) (Baciu ‒  
Filipescu, 2002; Poszet, 2011).

B.2.1. Condiții geologice, aspecte fizico-geografice

Datorită  așezării  geografice  în  zona  de  contact  cu  mai  multe  unități  de  bază,  la  periferia  depresiunii  
Transilvaniei, în interferența caracterului muntos al Apusenilor și ținutul piemonturilor interni ai Transilvaniei s-
a dezvoltat un substrat litologic complex cu o alternanță stratigrafică semnificativă care conferă zonei Dealurilor 
Feleacului o unitate dar și o diversitate morfologică accentuată (Bănărescu şi colab., 1960).
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B.2.2. Formațiunile geologice în zona Sitului N2000 SM

Situl N2000 SM din punctul de vedere geologic poate fi considerată mai tânără, recentă, dezvoltată în mare parte  
datorită activității fluviatile a Someșului Mic care a rezultat în formarea suprafețelor de eroziune și de acumulare 
a depozitelor superficiale. În acest context în zona Sitului N2000 SM regăsim depozitele nisipoase, argiloase 
(nisip cu pietriș, nisip cu liant, nisip argilos, nisip grosier, nisip prăfos uneori cu intercalații de strate argilo-
marnoase, sau argilo-prăfoase) a zonelor de luncă sau a meandrelor părăsite aparținând Cuaternarului (Holocen)  
(Baciu ‒ Filipescu, 2002; Poszet, 2011).

B.2.3. Aspecte paleogeografice
Structura generală morfotectonică al  Sitului  N2000 SM protejate într-un sens mai larg este strâns legată de 
evoluția  teritoriului  României,  mai  precis  vorbind  de  formarea  lanțului  Carpatic  și  implicit  a  continentului  
European. Mecanismul tectonic prin care a luat naștere această structură se înscrie în era Mezozoică (250‒65 
milioane de ani) începută acum 250 milioane de ani, în cadrul căreia prin dezbinarea continentelor precursoare  
erei noastre mișcările geotectonice au determinat apariția riftului Atlanticului în cadrul continentul Laurasiei și  
închiderea treptată a oceanului Tethys între plăcile tectonice a Laurasiei și a Gondwanei. Mai precis vorbind prin 
expansiunea riftului Atlantic, placa africană și europeană deplasând spre est a închis Bazinul Oceanului Tethys,  
ulterior colizionând și determinând apariția lanțurilor muntoase din regiune, printre care și a Carpaților. Odată cu  
conturarea  Carpaților  în  Paleogen (65‒23  milioane  de  ani)  și  Neogen  (23‒2,5  milioane  de  ani)  treptat  s-a 
scufundat și interiorul Arcului Carpatic, Câmpia Panonică, implicit și Depresiunea Transilvaniei. 

Astfel teritoriul României în ultimii 200 milioane de ani s-a format în mare parte sub influența deplasării plăcilor  
est-europene,  mai  ales  a  unor  microplăci  (Microplaca-  Mării  Negre,  Panonică,  Transilvană,  Moesică)  și  a 
resturilor oceanului Tethys care în cazul Transilvaniei și a Câmpiei Panonice au existat chiar și în Neogen (23‒
2,5 milioane de ani) depunând strate semnificative de roci sedimentare apreciate la o grosime de 3-4 km (Badea 
şi colab., 1983; Gábris şi colab., 2007). Ridicările tectonice la sfârșitul sarmațianului (23,7-5,3 milioane de ani)  
au determinat retragerea apelor din nord-vestul Transilvaniei, implicit și din împrejurimile Municipiului Cluj-
Napoca. Astfel vechile arii marine ieșind la suprafață au fost supuse proceselor denudației continentale.

Epoca  Cuaternară  deși  reprezintă  un  timp  relativ  de  scurt  în  evoluția  generală  a  reliefului,  totuși  poate  fi  
considerată  acea în  care  s-au produs cele  mai  semnificative modificări  care  determină și  până azi  aspectul  
morfologic  al  spațiilor  înconjurătoare.  Modelarea forțelor  geomorfologice  și  schimbările  climatice  formarea 
suprafețelor  de eroziune și  acumularea depozitelor  superficiale.  În  zona ariilor  protejate  și  în  împrejurimile 
Municipiului Cluj-Napoca în această perioadă s-a format rețeaua hidrografică cu aspectele sale morfogenetice  
actuale (Crișan, 1994).
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Tabel 3. Principalele planuri cu impact potenţial asupra valorilor AP. Sursă: După Mészáros (1976), Baciu  
‒ Filipescu (2002), Poszet (2011) și ICS (2014) cu modificări.

Era Epoca Perioada Unități litostratigrafice
CUATERNAR HOLOCEN Depozite de luncă și antropice

PLEISTOCEN Formațiuni periglaciare și terase

NEOGEN PLIOCEN Romanian

Dacian

MIOCEN Ponțian

Pannonian
Sarmațian Formațiunea Gresiei de Feleac

Formațiunea Marnelor de Iris
Badenian Formațiunea de Ocna Dej

Formațiunea Tufului de Dej
Carpatian
Ottnangian
Eggenburgian Formațiunea Gresiei de Gruia

Formațiunea de Coruș
PALEOGEN OLIGOCEN Egerian

Rupelian Formațiunea Gresiei de Gruia
Formațiunea de Dâncu
Formațiunea de Mera
Formațiunea Calcarului de Hoia

EOCEN Priabonian Formațiunea Marnelor de Brebi
Formațiunea Calcarului de Cluj
Formațiunea de Jebuc
Formațiunea de valea Nadășului
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Figura 2. Harta geologică a Situl N2000 SM.
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B.2.4. Trăsăturile generale ale reliefului

Situl N2000 SM se situează în Culoarul Someșului Mic, pe o suprafață de 117 ha, reprezentând o fâșie îngustă,  
lungă în jur de 10 km de-a lungul unor brațe moarte al Someșului Mic.

Morfologia actuală a zonei studiate este determinată în principiu de trei factori:  factorul geologic (condițiile  
litologice  și  tectonice),  factorul  climatic  și  agenții  externi  (materializate  prin  eroziunea  apei  și  activitățile  
antropice din ce în ce mai agresive).

Condițiile geologice, caracterizate prin structuri monoclinale, formațiuni bogate în roci argiloase în alternanță cu 
altele mai dure, cu grad de cimentare mai ridicat, impun o susceptibilitate ridicată la mișcări gravitaționale. 

Pe lângă condițiile climatice actuale, peisajul zonei studiate a fost influențat și de condițiile paleoclimatice, cu 
preponderență cele din Pleistocen.  Schimbările climatice din Cuaternar au dus la scăderea în mod drastic a 
nivelului bazei de eroziune cu 150-200 m în toată Depresiune a Transilvaniei (Savu, Mac, Tudoran, 1973 citat de 
Poszet,  2011).  Scăderea  nivelului  bazei  de  eroziune  a  avut  ca  și  consecință  intensificarea  meteorizației  
(gelifracției),  eroziunii  fluviatile  și  declanșarea proceselor  de versant.  Eroziunea fluviatilă,  crescută  datorită 
scăderilor  drastice  ale bazei  de  eroziune din Cuaternar,  a fragmentat  peneplena ce a existat  în  Pleistocenul  
superior. Din cauza acestei activități fluviatile agresive s-a produs adâncirea Someșului Mic și a afluenților, s-au  
format suprafețele sculpturale, versanții și terasele. 

Suprafața de nivelare superioară s-a dezvoltat pe un fundament sarmatic arenaceu, în care predomină nisipurile și 
pietrișurile. Apa infiltrată în acest material arenaceu produce spălări și dizolvări, având ca rezultat formarea unor  
microdepresiuni,  fapt  ce  îi  conferă  reliefului  structural  un  aspec  vălurit.  Treapta  medie  prezintă  interfluvii 
înguste și prelungi, cu versanți abrupți, dominați de procese de șiroire, alunecări și prăbușiri, acolo unde terenul 
este lipsit de vegetație și de vâlcele, solifluxiune în zonele împădurite. Pe fruntea acestui nivel erozional, cât și  
pe versanții văilor care le intersectează, din cauza eroziunii diferențiate s-au format umeri, suprafețe, abrupturi  
structurale, marcate de prăbușiri și izvoare bogate (Morariu și Mac, 1967).
Datorită intensificării proceselor de meteorizație din Pleistocen, peste suprafațele erozionale structurale, datorită 
agenților externi, s-au așternut depozite superficiale de versant și aluvionare de luncă însemnate ca și grosime.

B.2.4.1. Analiza morfometrică a reliefului

Formele de relief din zona Sitului N2000 SM se încadrează în lunca Someșului Mic, între altitudinile 235–245 
m. Având denivelări reduse, amplitudinea hipsometrică este foarte redusă, de 10 m.

Situl  N2000  SM reprezintă  lunca  Someșului  Mic,  cu  unele  brațe  moarte,  având  o  întindere  alungită,  fără  
diferențe de nivel însemnate. Din această cauză 93,9% a ariei se înscrie în categoria suprafețelor cvasiorizontale.  
Totuși, pe o suprafață restrânsă apar valori puțin mai mari ale geodeclivității (între 2-5° și 5-7°), în zonele cu 
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maluri erodate. 

Figura 2. Gradul de înclinare al versanților în Situl N2000 SM

Pe terenurile uscate dintre brațele moarte din cadrul Sitului N2000 SM se prezintă toate clasele de expoziție, însă  
acestea au întinderi foarte restrânse, cu semnificații minore în procesul de pregătire a rocilor pentru denudare.

Aspectele morfografice și morfometrice ale reliefului evidențiază în primul rând aspectul deluros al regiunii,  
fiind redat de datele hipsometrice, de densitatea fragmentării și predominarea pantelor mai mari de 5°. Prezența  
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suprafețelor erozivo-piemontane este trădată și de suprafețele cvasiorizontale, cât și de valori mici ale densității  
și adâncimii fragmentării. Hărțile geologice și morfometrice subliniează rolul important al litologiei şi modelarea  
exogenă sub diferite climate.

Figura 3. Expoziția versanților în Situl N2000 SM.
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B.2.4.1. Procese de modelare a reliefului

Morfodinamica fluviatilă
Rezultatul proceselor fluviatile se poate urmări doar în cazul sitului N2000 SM. Panta de curgere a râului este 
redusă, fără rupturi de pantă în profilul longitudinal. În schimb, se prezintă meandre tăiate și transformate în  
brațe moarte.

Albia  minoră  este  mărginită  de  maluri  uneori  abrupte,  dar  puţin  înalte.  Prezența  malurilor  abrupte  este 
importantă din perspectiva eroziunii laterale, care prin subminare – mai ales în timpul viiturilor – provoacă  
prăbușirea malurilor, dar uneori afectează chiar porțiuni din versant Dintre procesele actuale din albia minoră,  
cel mai pregnant este meandrarea, ce se datorează prezenţei rocilor mai rezistente la eroziune. 

Procesele  geomorfologice  din  lunci  sunt  mai  reduse și  au o amploare  mai  mare  în  timpul  inundațiilor.  La  
contactul  luncii  cu  versanţii  sau  cu  terasele  se  continuă  procesul  dezvoltării  glacisurilor,  prin  acumularea 
materialelor spălate şi transportate de pe versanţi. Meandrele și cursurile părăsite sunt de asemenea în curs de  
colmatare. 

B.2.5. Hidrologie

Rețeaua hidrografică a Sitului N2000 SM aparține în totalitate râului Someșul Mic, care după confluența sa cu 
Someșul Mare pe teritoriul comunei Mica, la circa 4 km în amonte de Dej datorită pantei generale a reliefului,  
gravitaționează spre vest vărsând în Tisa (Figura 4-5). Someșul Mare izvorăște sub poalele vârfului Omul (1931 
m) din Munții Rodnei și datorită unei extinderi spațiale mai mari a bazinului hidrografic prezintă și debite medii 
mai semnificative (S=5034 km2; L=119,6 km; Q0= 47,2 m3/s), decât Someșul Mic (S=3804 km2; L=166,6 km; 
Q0=21,4 m3/s) care are obârșia prin unirea Someșului Cald și a Someșului Rece la poalele estice ale Munților  
Gilăului (Újvári, 1972).

Someșul  Mic  se  formează  într-o  depresiune  de  origine  tectono-erozivă,  la  localitatea  Someșul  Rece  prin 
confluența a Someșului Cald și a Someșului Rece. Someșul Cald (S=526 km2; L=66,5 km) izvorăște de sub 
vârful Piatra Arsă (1550 m) din masivul central al Bihăriei-Vlădeasa și chiar de la obârșie râul pătrunde prin mai 
multe  peșteri  (Peștera  de la  Rădeasa,  Cetatea  Rădesei,  Tunelul  Mic,  datorită  structurii  litologice calcaroase 
(triasică-jurasică), după ce se îndreaptă spre un defileu calcaros cu pereți abrupți și o diferență de nivel de peste 
100 m, denumit ”Bazarul Someșului” (Újvári, 1972). După ieșirea din defileu Someșul Cald primește Alunul,  
Alunul Mic și Ponorul (S=16 km2, L=6 km) ca cele mai importante afluenți de stânga din platoul calcaros. După 
sectorul calcaros, spre aval apare nivelele de denudație a masivului Gilăului format pe șisturi cristaline în care 
râul  modelează o vale largă cu un aspect  specific regiunilor de dealuri.  În acest sector cele mai importante  
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afluenți de dreapta sunt: Bătrâna (S=36 km2, L=6 km), pârâul Giurcuței și Belișul (S=121 km2, L=21 km).

În anii 1970-1974 cu scop hidroenergetic în valea Someșului Cald, în aval au fost amenajate mai multe lacuri de 
acumulare, precum Beliș-Fântânele (putere instalată de 220 MW la Hidrocentrala Fântânele), pe malul căreia a 
fost  înființată  stațiunea  climaterică  de  interes  local  Fântânele,  Tarnița  (putere  instalată  de  45  MW  la  
Hidrocentrala Tarnița) și Gilău. Cele mai importante afluenți de stânga din zonă sunt Râșca (S=60 km 2; L=19 
km) și Agârbiciul (S=28 km2; L=12 km), iar pe partea dreaptă se remarcă Leșul (S=13 km2; L=6 km). Confluența 
cu Someșul Rece se realizează prin lacul de acumulare Gilău.

Someșul Rece (S=331 km2; L=45,6 km) colectează apele din partea centrală a Munților Gilăului, izvorând în  
apropierea Muntelui  Mare,  de  sub  vârful  Runcului  (1609 m).  Afluenți  principali  sunt  Irișoara,  Dumitreasa, 
Pârâul Negru, Răcătăul (S=106 km2, L=27) și Râșca Mare (S=22 km2; L=11 km). Ținând cont de extinderea 
spațială mai semnificativă a bazinului Someșului Cald, putem să considerăm ca izvor al Someșului Mic.

Odată cu ieșirea din aria Munților Gilăului, valea Someșului Mic prezintă cel mai pronunțat aspect de culoar din 
cadrul Podișului Someșan, reprezentând așa cum menționează Pop (2012) o clară discontinuitate geografică, dar 
în  același  timp  și  o  axă  de  influență  pentru  teritoriile  mai  apropiate  sau  mai  îndepărtate.  În  literatura  de  
specialitate încadrarea regională a culoarului este încă deschisă dezbaterii, respectiv dacă trebuie tratat ca parte  
integrantă  a  Podișului  Someșan (Dealurile  Clujului  și  Dejului)  sau  ar  fi  mai  potrivit  să  fie  atașat  Câmpiei 
Transilvaniei, ori poate fi considerată ca o unitate de sine stătătoare. Conform cercetărilor efectuate de Savu 
(1987) și  de Pop (2012) este mai potrivit  includerea zonei  în cadrul Dealurilor Clujului și  Dejului  (Podișul  
Someșan).

Culoarul Someșului Mic se dezvoltă pe o distanță de aproximativ 75 km (100 km conform Savu, 1987), între  
localitățile Gilău și Dej înregistrând lățimi de 1-3 km la nivelul luncii și de 4-5 km la nivelul terasei superioare  
(140 m). Longitudinal culoarul după ieșirea din Munții Apuseni la Gilău începe la o altitudine de 400 de metri,  
după care ajungând la 346 de metri  la  Cluj-Napoca se închide la altitudinea de 232 de metri  la  confluența 
Someșului Mic cu Someșul Mare. Pe parcursul său prezintă două îngustări. Primul în amonte de Municipiul 
Cluj-Napoca între popina Calvaria (Cartierul Mănăștur) și Dealul Hoia (498 m), unde Someșul Mic intersectează 
calcarele  eocene  rezistente  la  eroziune,  determinând  și  o  ruptură  în  profilul  longitudinal  al  râului.  A doua 
îngustare este  datorită intersectării  anticlinalului  de  diapir  Sic-Săcălaia-Bunești-Ocna Dejului  în zona Băița-
Gherla (Savu, 1987). Lângă îngustările de mai sus menționate, de-a lungul culoarului putem să identificăm și  
mai multe sectoare de lărgiri considerabile: Gilău-Florești, Cluj-Napoca – Băița, Gherla-Dej care este datorită pe  
de o parte de o subsidență locală (în partea de est a Municipiului Cluj-Napoca unde se grupează apele din văile 
Nadășului, Chintenilor și Bohanciului) iar pe de altă parte și de tendința accentuată de meandrare și înmlăștinire.  
Asimetria  poate  fi  remarcată  ca  o  altă  caracteristică  semnificativă  a  culoarului,  care  între  Gilău  până  la  
confluența cu Nadășul datorit aspectelor văilor de subsecventă pe partea dreaptă prezintă un versant prelung 
reprezentat prin dezvoltarea întregii serii de terase, până la 140 de metri, iar cel stâng este determinat de un clar  
front de cuestă, care se prezintă printr-un abrupt puternic, conservând doar nivelul de terasă de pe interfluviul  
Someș-Nadăș (terasa Cetățuia, de 65 m) (Pop, 2012).

Spre est de localitatea Someșeni caracterul de subsecvență a văii, așa cum menționează și Savu (1987) se pierde 
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treptat, dar asimetria transversală se menține datorită de subminarea malului de drept a râului, condiționată pe de 
o  parte  și  de  numărul  semnificativ  de  afluenți  din  Dealurile  Clujului  și  Dejului  (Feiurdeni,  Borșa,  Luna,  
Lujerdiu, Măru) față de aportul de ape dinspre Câmpia Transilvaniei (Gădălin, Fizeș).

Din punctul de vedere al afluenților principali de la formarea Someșului Mic până la confluența sa cu Someșul 
Mare în amonte de Municipiul Cluj-Napoca putem remarca pe Căpușul (S=145 km2; L=29 km), Feneșul (S=105 
km2; L=22 km), și Valea Gârbăului (S=28 km2; L=8 km) care colectează apele de pe versanții nordici și estici ai 
Munților Gilăului. În Municipiul Cluj-Napoca Someșul Mic din partea de dreapta colectează apele Becașului 
(S=44 km2; L=8 km), iar din partea stânga cele de pe valea Nadășului. În aval de Cluj așa cum am menționat și  
mai sus Someșul Mic curge printr-o zonă diapirică (anticlinalului de diapir Sic-Săcălaia-Bunești-Ocna Dejului în 
zona Băita-Gherla) unde primește primii afluenți alimentate în mare parte de izvoare sărate: Murălori (S=14 
km2), Zăpodia (S=43 km2; L=10 km), și Boju (S=55 km2; L=13 km). Dinspre Câmpia Transilvaniei putem să 
evidențiem pe Gădălinul (S=298 km2; L=28 km) și Fizeșul (S=564 km2; L=42,9 km), care din punctul de vedere 
al  extinderii  spațiale  a  bazinului  hidrografic  este  cel  mai  mare  afluent  al  Someșului  Mic,  totuși  din  cauza 
precipitațiilor  mai  reduse  a  climei  de  silvostepă  a  Câmpiei  Transilvaniei  prezintă  o  scurgere  foarte  redusă  
(Újvári, 1972; Pop, 2012).

Dintre afluenții care vin din partea dreaptă, dinspre Podișul Someșan (Dealurile Clujului și Dejului) se remarcă: 
Valea Chintenilor (S=45 km2; L=12 km) care se varsă în Someșul Mic la Cluj-Napoca, urmat de Valea Caldă 
(S=33 km2; L=12 km), Feiurdeni (S=57 km2; L=13 km), Borșa (S=27 km2; L=36 km) Luna (S=189 km2; L=35 
km), Lujerdiu (S=77 km2; L=23 km) Măru (S=75 km2; L=16 km) și Ormanul (S=26 km2; L=8 km) (Újvári, 
1972).
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Figura 4. Principalele unități de relief al spațiului hidrografic Someș-Tisa.  Sursa: Planul de Management al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa
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Figura 5. Spațiul hidrografic Someș-Tisa.  Sursa: Planul de Management al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa
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Culoarul Someșului Mic se dezvoltă pe o distanță de aproximativ 75 km (100 km conform Savu, 1987), între  
localitățile Gilău și Dej înregistrând lățimi de 1-3 km la nivelul luncii și de 4-5 km la nivelul terasei superioare  
(140 m). Longitudinal culoarul după ieșirea din Munții Apuseni la Gilău începe la o altitudine de 400 de metri,  
după care ajungând la 346 de metri  la  Cluj-Napoca se închide la altitudinea de 232 de metri  la  confluența 
Someșului Mic cu Someșul Mare. Pe parcursul său prezintă două îngustări. Primul în amonte de Municipiul 
Cluj-Napoca între popina Calvaria (Cartierul Mănăștur) și Dealul Hoia (498 m), unde Someșul Mic intersectează 
calcarele  eocene  rezistente  la  eroziune,  determinând  și  o  ruptură  în  profilul  longitudinal  al  râului.  A doua 
îngustare este  datorită intersectării  anticlinalului  de  diapir  Sic-Săcălaia-Bunești-Ocna Dejului  în zona Băița-
Gherla (Savu, 1987). Lângă îngustările de mai sus menționate, de-a lungul culoarului putem să identificăm și  
mai multe sectoare de lărgiri considerabile: Gilău-Florești, Cluj-Napoca – Băița, Gherla-Dej care este datorită pe  
de o parte de o subsidență locală (în partea de est a Municipiului Cluj-Napoca unde se grupează apele din văile 
Nadășului, Chintenilor și Bohanciului) iar pe de altă parte și de tendința accentuată de meandrare și înmlăștinire.  
Asimetria  poate  fi  remarcată  ca  o  altă  caracteristică  semnificativă  a  culoarului,  care  între  Gilău  până  la  
confluența cu Nadășul datorit aspectelor văilor de subsecventă pe partea dreaptă prezintă un versant prelung 
reprezentat prin dezvoltarea întregii serii de terase, până la 140 de metri, iar cel stâng este determinat de un clar  
front de cuestă, care se prezintă printr-un abrupt puternic, conservând doar nivelul de terasă de pe interfluviul  
Someș-Nadăș (terasa Cetățuia, de 65 m) (Pop, 2012).

Spre est de localitatea Someșeni caracterul de subsecvență a văii, așa cum menționează și Savu (1987) se pierde 
treptat, dar asimetria transversală se menține datorită de subminarea malului de drept a râului, condiționată pe de 
o  parte  și  de  numărul  semnificativ  de  afluenți  din  Dealurile  Clujului  și  Dejului  (Feiurdeni,  Borșa,  Luna,  
Lujerdiu, Măru) față de aportul de ape dinspre Câmpia Transilvaniei (Gădălin, Fizeș).

Din punctul de vedere al afluenților principali de la formarea Someșului Mic până la confluența sa cu Someșul 
Mare în amonte de Municipiul Cluj-Napoca putem remarca pe Căpușul (S=145 km2; L=29 km), Feneșul (S=105 
km2; L=22 km), și Valea Gârbăului (S=28 km2; L=8 km) care colectează apele de pe versanții nordici și estici ai 
Munților Gilăului. În Municipiul Cluj-Napoca Someșul Mic din partea de dreapta colectează apele Becașului 
(S=44 km2; L=8 km), iar din partea stânga cele de pe valea Nadășului. În aval de Cluj așa cum am menționat și  
mai sus Someșul Mic curge printr-o zonă diapirică (anticlinalului de diapir Sic-Săcălaia-Bunești-Ocna Dejului în 
zona Băita-Gherla) unde primește primii afluenți alimentate în mare parte de izvoare sărate: Murălori (S=14 
km2), Zăpodia (S=43 km2; L=10 km), și Boju (S=55 km2; L=13 km). Dinspre Câmpia Transilvaniei putem să 
evidențiem pe Gădălinul (S=298 km2; L=28 km) și Fizeșul (S=564 km2; L=42,9 km), care din punctul de vedere 
al  extinderii  spațiale  a  bazinului  hidrografic  este  cel  mai  mare  afluent  al  Someșului  Mic,  totuși  din  cauza 
precipitațiilor  mai  reduse  a  climei  de  silvostepă  a  Câmpiei  Transilvaniei  prezintă  o  scurgere  foarte  redusă  
(Újvári, 1972; Pop, 2012).

Dintre afluenții care vin din partea dreaptă, dinspre Podișul Someșan (Dealurile Clujului și Dejului) se remarcă: 
Valea Chintenilor (S=45 km2; L=12 km)  care se varsă în Someșul Mic la Cluj-Napoca, urmat de Valea Caldă  
(S=33 km2; L=12 km), Feiurdeni (S=57 km2; L=13 km), Borșa (S=27 km2; L=36 km) Luna (S=189 km2; L=35 
km), Lujerdiu (S=77 km2; L=23 km) Măru (S=75 km2; L=16 km) și Ormanul (S=26 km2; L=8 km) (Újvári, 
1972).
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Situl N2000 SM se situează la circa 40-50 de km în direcția de nord-est de cele două situri de mai sus menționate 
pe o fâșie îngustă lungă în jur de 10 km de-a lungul unei brațe moarte a Someșului Mic. Someșul Mic între  
Gherla și  confluența sa cu Someșul Mare în amonte de Dej  prezintă o accentuată tendință de meandrare și  
înmlăștinire. Ultimele afluenți de stânga dinspre Dealurile Clujului și Dejului din aval de Gherla sunt: Buneștiul,  
Nima, Chiezdul și Valea Ocnei, iar din partea dreaptă prin Salatiu și Ungurașul colectează apele din Câmpia 
Transilvaniei.

B.2.6. Ape subterane

Cele mai abundente resurse de apă subterană ale culoarului Gilău –Gherla sunt cantonate în formațiuni de vârstă  
cuaternară. Acestea sunt reprezentate prin depuneri aluvionare de nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri, sedimente  
ce formează strate freatice favorabile inmagazinării și circulației apei. Caracteristicile acviferelor au fost deduse  
în principal prin interpretarea datelor furnizate de forajele din "Rețeaua hidrogeologică de stat pentru strate  
freatice" și de alte foraje, destinate alimentării cu apă, executate cu precădere după 1950. Studiul datelor de foraj  
a condus la formularea următoarelor concluzii:

• acviferele sunt de tip freatic;
• compoziția lor litologică este dominată de prezența nisipului, pietrișului și a bolovănișului;
• grosimea stratelor acvifere este cuprinsă intre 1 și 11 m;
• porozitatea eficace are valori de 0,15 până la 0,27;
• transmisivitatea stratului freatic din lunca Someșului Mic are valori de ordinul sutelor de m2/zi.

B.2.7.Climatologie

Trăsăturile generale ale climei

Potrivit clasificării climatologice a lui W. Köppen clima Sitului N2000 SM se încadrează în zona climatului  
temperat continental răcoros (Dfb) fără un sezon secetos bine individualizat şi cu veri moderate (în luna cea mai 
caldă temperatura lunară multianuală nu depăşeşte 22 oC, iar în cel puţin patru luni din an temperatura medie 
lunară se află peste 10 oC); sezonul cald şi cel rece sunt bine delimitate din punct de vedere termic (temperatura 
medie lunară a lunii celei mai calde se află peste 10 °C, iar în cazul lunii celei mai reci sub -3 oC).

În general clima acestei regiuni este generată de trei categorii de factori: factorii radiativi, factorii dinamici şi  
factorii fizico-geografici.
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B.2.7.2. Regimul temperaturilor

Din punct de vedere climatic temperatura aerului este unul dintre elementele climatice de bază, care se supune în 
cea mai mare măsură unui ciclu anual, ca o consecinţă a dependenţei acesteia de radiaţia solară. Atât tipurile, cât  
şi fazele de vegetaţie, precum şi întreaga activitate umană sunt legate de succesiunea diferitelor faze ale acestui  
ciclu anual al temperaturii aerului (luni, anotimpuri, semestre). 

Figura 6. reprezintă valorile medii lunare ale temperaturii în staţiile meteorologice cele mai apropiate de zona 
studiată Dej. Luna cea mai caldă este iulie (19,3 °C), iar luna cea mai rece este ianuarie (-4,5 °C). Repartiţia 
temperaturii aerului pe verticală se caracterizează mai ales de inversiunile de temperatură. Ele pot apar în orice  
anotimp, dar având frecventa maxima în intervalul octombrie - februarie. Intensitatea inversiunilor (diferenţa  
dintre temperatura la vârful inversiunii şi cea de la baza ei) este cea mai mare în luna ianuarie (Moldovan şi  
Fodorean, 2002).

Figura 6. Temperaturile medii lunare la staţiile meteorologice Dej (1961-2000) (după Croitoru, 2006).
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Figura 7. Repartiţia temperaturii medii anuale pentru Situl N2000 SM.

Numărul mediu anual de zile cu îngheţ este mai redus în zona inferioară a Văii Someşului Mic (Figura 8.).

Figura  8.   Numărul  zilelor  cu  îngheţ  (temperatura  minimă  sub  0  °C)  la  Situl  N2000  SM.  Sursa 
CARPATCLIM.
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Din punct de vedere ecologic lungimea sezonului de creştere (numărul zilelor cu temperatura medii peste 5,5 °C) 
are un rol semnificativ. În regiunea Sitului N2000 SM lungimea medie a sezonului de creştere este de 245 de zile  
(la Dej) (Figura 9.)

Figura  9.  Lungimea sezonului de creştere (temperatura medie peste 5,5 °C) la Situl N2000 SM.  Sursă: 
CARPATCLIM.
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În sezonul cald numărul zilelor în care temperatura maximă a aerului depăşeşte 25 °C (zile de vară) în  Situl 
N2000 SM de este 73 de zile (Figura 10.).

Creşterea temperaturii maximă a aerului peste 30 °C se produce numai într-un număr mic de zile de vară, în 
medie de 11 de zile. În general numărul zilelor tropicale (temperatura maximă peste 30 °C) reprezintă 17-22%  
din numărul zilelor de vară în regiune.

Figura  10.  Numărul  zilelor  de  vară  (temperatura  maximă  peste  25  °C)  la  Situl  N2000  SM.  Sursa: 
CARPATCLIM.

B.2.7.3. Regimul de precipitaţie şi evaporaţia

Alături de temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice constituie cel mai important element climatic de care  
depinde, în mare măsură, rezerva de umezeală a solului şi alimentarea râurilor. Circulaţia generală a atmosferei 
împreună  cu  relieful  şi  cu  configuraţia  suprafeţelor  active  determină  distribuţia  spaţială  şi  temporală  a  
precipitaţiilor atmosferice. 

În cadrul studiului s-a întocmit harta la scara mare a precipitaţiilor medii anuale (Figura 13.). Pe baza relaţiilor  
P=f(Hm) din şiruri de date provenite de la staţii meteorologice din Depresiunea Transilvaniei harta scoate în  
evidenţă zonalitatea cantităţilor de precipitaţie în zonă.
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Figura 11. Repartiţia cantităţilor de precipitaţii medii anuale pentru Situl N2000 SM
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Dependent de particularităţile circulaţiei generale a atmosferei au avut loc variaţii neperiodice ale cantităţilor  
anuale de precipitaţii, astfel în perioada dintre 1961-2000 s-au înregistrat şi abateri destul de consistente, atât în  
domeniul excedentar, cât şi în cel deficitar (Croitoru, 2006). Cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii s-au 
înregistrat  în  anii  cu  predominarea  activităţii  ciclonice  şi  frontale.  Astfel,  cantităţile  maxime  anuale  de  
precipitaţii în perioada studiată au depăşit frecvent  800-850 mm (876 mm la Dej). Cele mai mici cantităţi anuale  
de precipitaţii s-au înregistrat în anii cu circulaţie predominant anticiclonică, cu advecţii ale aerului cald tropical  
sau continental. În anii deficitari pluviometric, sumele anuale cele mai mici au coborât mult sub 500 mm/an, 409  
mm la Dej.

Caracterul continental al climei se manifestă şi printr-o repartiţie neuniformă a precipitaţiilor în timpul anului. În 
ceea ce priveşte cantităţile semestriale de precipitaţie se constată faptul că, în semestrul cald, acestea sunt mult  
superioare celor din semestrul rece ajungându-se în anumite situaţii la raportul 2/1 sau chiar mai mare.

Iarna, cantităţile de precipitaţii sunt cele mai reduse, variind între 82 şi 120 mm, ceea ce reprezintă 15%-19% din 
cantitatea anuală. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii din acest interval se înregistrează în luna februarie.

Primăvara,  ca  urmare a  intensificării  activităţii  ciclonice din atlantic  şi  a  pătrunderii  maselor  de aer  umed, 
cantităţile de precipitaţii cresc la 145 - 153 mm, reprezentând 1/4 din media anuală. Între lunile martie-aprilie şi  
aprilie-mai, creşterile lunare sunt de 20-35 mm, fiind cele mai ridicate în cursul anului şi printre cele mai mari  
din ţară.

Vara, când proceselor frontale li se adaugă şi cele de convecţie termică, se înregistrează cele mai abundente 
cantităţi  de  precipitaţii  (223-235  mm),  reprezentând  36%-42%  din  totalul  anual.  Luna  iunie  este  cea  mai  
ploioasă, înregistrând între 80 şi 90 mm. Cantităţile de precipitaţii din lunile iunie reprezintă între 14 şi 16% din  
totalul anual.

Toamna, ca o consecinţă a slăbirii activităţii ciclonice precum şi a convecţiei termice, cantităţile de precipitaţii  
se reduc cu 100-140 mm faţă de vară, reprezentând între 18% şi 20% din media anuală. În general, mediile  
multianuale de toamnă nu scad sub 30-40 mm, dar nici nu depăşesc 60 mm, în nici o lună.

Din distribuţia cantităţilor lunare de precipitaţii în timpul anului, rezultă un maxim pluviometric în iunie  şi un 
minim pluviometric în februarie-martie (Tabelul 4.).

Tabel 4. Cantităţile de precipitaţii medii lunare multianuale (1961-2000) (Croitoru, 2006).
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anual
39,1 29,7 32,0 50,1 70,5 87,7 69,9 65,8 44,7 40,5 42,0 50,2 622,2

Cele mai mari cantităţi lunare au atins, uneori, limite superioare sumelor medii corespunzătoare ale anotimpului  
respectiv, fiind provocate, de obicei,  de averse puternice de natură frontală sau convectivă. Iarna, cantităţile  
maxime s-au produs în luna februarie (84,7 mm) şi media anotimpuală fiind 119,7 mm. Vara, în luna iunie cad 
cele mai abundente ploi, maximă în luna iunie a fost 223 mm, media anotimpuală fiind la fel 223,3 mm. Toamna, 
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cantităţile lunare maxime sunt intermediare celor de vară şi respectiv de iarnă.

Cantităţile  maxime  de  precipitaţii  în  24  de  ore  prezintă  o  semnificaţie  hidrologică  deosebită  prin  efectul 
supraumezirii  terenurilor şi  a proceselor morfodinamice declanşate pe versanţi sau în albia râurilor.  Ele sunt  
specifice pentru perioada caldă a anului, când alături de procesele frontale se dezvoltă şi cele convective.
Dintre cantităţile maxime anuale de precipitaţii  în 24 de ore înregistrate în regiune, frecvenţa cea mai mare  
revine valorilor cuprinse între 30 şi 50 mm. 

Cantităţile maxime lunare de precipitaţii în 24 de ore se repartizează neuniform în timpul anului (Tabel 5.). În 
jumătatea caldă a anului se produc cantităţile cele mai mari, peste 50 mm, în timp ce în jumătatea rece a anului,  
se produc cantităţile cele mai mici, frecvenţa maximă (35-45%), revenind valorilor de 20-30 mm.

Tabel  5. Cantităţile maxime căzute în 24 h (1961-2000) (Croitoru, 2006).
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
39,1 29,7 32,0 50,1 70,5 87,7 69,9 65,8 44,7 40,5 42,0 50,2

Valoarea medie a intensităţii maxime a precipitaţiilor este de 2,11 mm/min, iar intensitatea cea mai mare a atins 
6,80 mm/min, în ziua de 6 iulie 1997. În cursul anului intensitatea maximă apare cel mai frecvent în luna iunie  
(în 11 din totalul celor 33 de ani analizaţi), urmând apoi lunile iulie (în 10 ani), august (în 8 ani), septembrie (în 3 
ani) şi mai (într-un singur an) (Moldovan şi Fodorean, 2002).

Frecvenţa  zilelor  cu precipitaţii  se  menţine în  jur  de 112 de zile  iar  în  regimul  anual  al  acestui  parametru  
pluviometric se observă un maxim în mai-iunie (12-16 zile) şi un minim în septembrie-octombrie (8-10 zile) 
(Figura 12.).

Odată cu creşterea valorilor, frecvenţa anuală a zilelor cu diferite cantităţi de precipitaţii devine mai redusă, de la 
105-120 zile în cazul precipitaţiilor peste 1,0 mm, la 2-3 zile în cazul celor peste 20 mm (CARPATCLIM).

Figura 12. Numărul zilelor cu cantitatea de precipitaţie mai mare de 1 mm la Situl N2000 SM
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Cunoaşterea particularităţilor stratului de zăpadă are o mare importanţă deoarece zăpada acţionează ca suprafaţă 
activă în perioada rece a anului, reflectând o mare parte a radiaţiei solare. Totodată, zăpada împiedică pierderea  
căldurii  din sol  şi  constituie o sursă majoră  a  umezelii  acestuia  şi  a  scurgerii  apei  în  râuri,  în  perioada de 
primăvară.

Numărul mediu anual al zilelor cu precipitaţii sub formă de ninsoare este de 35,5, respectiv 9,7% din numărul de 
zile dintr-un an. Ninsorile cad în intervalul octombrie - aprilie, cu un maxim în luna ianuarie (11 zile). În zona  
studiată, stratul de zăpadă poate fi prezent în intervalul octombrie - aprilie, ceea ce înseamnă întreg semestrul  
rece şi prima lună a semestrului cald al anului. Numărul mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 55,  
valorile medii lunare fiind cuprinse între 3 în luna noiembrie, respectiv 18 în luna ianuarie. Numărul maxim 
lunar de zile cu strat de zăpadă variază între 2 în luna octombrie şi 31 în lunile decembrie şi ianuarie.

Figura 13. arată variaţia mediilor multianuale (1961-2010) a grosimii stratului de zăpadă în regiunea studiată. În  
cursul anului, valorile cele mai ridicate ale grosimii stratului de zăpadă se întâlnesc în luna februarie cu valorile  
cuprinse între 7-12 cm.

Figura 13. Grosimea medie lunară (cm) a stratului de zăpadă la Situl N2000 SM. Sursa: CARPATCLIM 
(1961-2010).
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Pe lângă cantităţile de precipitaţie evapotranspiraţia este un proces extrem de important prin pierderea combinată  
a umidităţii  solului,  prin evaporare directă şi  prin transpiraţia plantelor.  Ea reprezintă un element important 
pentru atenuarea efectelor negative ale cantităţilor excedentare de precipitaţii. 

Evapotranspiraţia potenţială este definită ca ansamblul pierderilor de apă prin evaporaţie şi transpiraţie a unei  
pături vegetale de referinţă (în general gazon), care acoperă în totalitate terenul, având o înălţime uniformă de 
câţiva centimetri, alimentată abundent cu apă, în stadiul de dezvoltare vegetală maximă (Clima României, 2008).

Figura 14. demonstrează valorile lunare de evapotranspiraţia potenţială calculată pe regiunea studiată. Astfel  
valorile de evapotranspiraţie potenţială sunt mai ridicate de-a lungul sezonului cald, cu maximă în luna iulie (124 
mm). Evapotranspiraţia potenţială medie anuală este de 645 mm.

Valorile sunt uşor mai mari decât cele ale precipitaţiilor atmosferice care nu depăşesc această valoare decât în  
extremităţile vestice şi nordice, la contactul cu regiunea montană. Acest bilanţ are o deosebită importanţă în 
formarea fenomenului de secetă în regiunile respective.

Figura 14. Evapotranspiraţia potenţială medie lunară la Situl N2000 SM. Sursa: CARPATCLIM (1961-
2010).
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Indexul  Reconnaissance  Drought  (IRD)  calculată  pentru  un  pas  de  timp  de  3  luni  oferă  o  comparaţie  a  
raporturilor dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia potenţială într-o anumită perioadă de trei luni  
consecutive cu raportul multianual pentru aceleaşi trei luni. Cu alte cuvinte, valoarea IRD calculată pe un pas de  
timp de 3 luni pentru luna martie compară raportul respectiv din lunile ianuarie-februarie-martie dintr-un anumit  
an cu raportul mediu din lunile ianuarie-februarie-martie din toţi anii analizaţi.

Indexul reflectă condiţiile de umezeală pe termen mediu şi  oferă o estimare anotimpuală a raportului dintre 
precipitaţie şi evapotranspiraţie. Tabelul 10. prezintă frecvenţele pe clase de valori IRD din care reiese faptul că,  
la nivelul regiunii, majoritatea lunilor se încadrează în categoria normal din punct de vedere al raportului dintre 
cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia potenţială, cu valoarea medie de 67,4%. Următoarea categorie din 
punct de vedere al frecvenţelor este categoria moderat secetos (16,6%) şi  categoria moderat umed (16,2%).  
Celelalte categorii cu risc pluviometric are o pondere mai mică de 10%. În valea Someşului Mic fenomenul de 
secetă şi situaţiile umede sunt mai bine echilibrate. 

Tabel 6. Frecvenţa (%) pe clase de valori IRD (raport dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia 
potenţială). Sursa: CARPATCLIM (1961-2010).

Extrem de secetos 3,0
Foarte secetos -3,0
Moderat secetos 16,2
Normal 67,4
Moderat umed 16,4
Foarte umed -0,8
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Extrem de secetos 3,0
Foarte secetos -3,0
Extrem de umed 0,8

Fenomene atmosferice periculoase

Fenomene atmosferice periculoase care înglobează atât fenomenele meteorologice de scurtă durată, cât şi pe cele 
climatice, de durată lungă au un impact suficient de mare pentru a fi sesizată gravitatea situaţiilor respective. 
Manifestarea  cu  intensitate  a  acestor  fenomene  determină  în  mod  obişnuit  pagube  pentru  unele  sectoare 
economice,  punând  de  asemenea  în  pericol  bunurile  şi  chiar  viaţa  oamenilor.  Ca  urmare,  studiul  prezintă 
fenomenele atmosferice periculoase care au o frecvenţă mai ridicată în regiunea studiată.

Ceaţa, grindină, brumă 

Ceaţa reprezintă o suspensie atmosferică de picături foarte mici,  care reduc vizibilitatea sub 1 km. La staţia  
meteorologică Dej numărul zilelor cu ceaţă întru-un an se află între 40-50 de zile 80-100 zile (Clima României, 
2008).

Grindina cade frecvent în sezonul cald al anului din norii Cumulonimbus, fiind însoţit de  averse de ploaie, oraje 
şi vânt tare. În cursul zilei, grindina se produce cu o frecvenţă maximă în după-amiezile caniculare de vară, când  
convecţia termică atinge punctul culminant. În regiunea studiată numărul mediu anual de zile cu grindină se află  
între între 2-4 zile la Dej (Clima României, 2008). Numărul mediu lunar de zile cu grindină creşte din luna  
aprilie spre vară, având un maxim în iunie, după care scade spre toamnă, intervalul cel mai favorabil producerii 
grindinei fiind lunile mai, iunie şi iulie.

În anotimpurile de tranziţie, în condiţiile unor advecţii de aer reci se produc îngheţurile şi brumele timpurii de 
toamnă şi cele târzii de primăvară. Bruma reprezintă o depunere de cristale foarte fine de gheaţă observată pe sol  
şi pe obiectele de la sol. Condiţiile optime de producere a brumei sunt regimul anticiclonic cu timp senin şi calm,  
umezeală relativă ridicată şi temperaturi negative ale aerului (intensitatea maximă a depunerilor observându-se la  
temperaturi de -2 …-3 oC). În Depresiunea Transilvaniei înregistrează anual un număr de 40-50 de zile cu brumă 
(Clima României, 2008). La staţia meteorologică Dej numărul mediu anual de zile cu brumă este peste 90 de zile 
(Clima României, 2008). 

Excesul de precipitaţii şi secete atmosferice

Perioadele pluviometrice excedentare precum şi  fenomenele de secetă se pot  identifica cu ajutorul  indicelui  
standardizat de precipitaţii (ISP). ISP este un număr care arată abaterea cu care valoarea observată în cantitatea  
de precipitaţii deviază faţă de valoarea multianuală. Cu cât situaţiile de excedent (anormal de umede) sau de  
secetă devin mai severe, atât indicele va avea valori mai mari, respectiv mai mici. Pe baza valorilor ISP s-a  
elaborat calificativele pluviometrice prezentate în Tabelul 11.
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Indexul ISP calculată pentru un pas de timp de 3 luni oferă o comparaţie a cantităţilor de precipitaţii căzute într-o 
anumită perioadă de trei luni consecutive cu totalul precipitaţiilor pentru aceleaşi trei luni din toţi ani din şirul de  
date existente. De exemplu, valoarea ISP calculată pentru luna august în arealele agricole ar putea redă tendinţa  
precipitaţiilor în timpul stadiilor reproductive şi de formare a bobului (lunile iunie, iulie august).

În studiu au fost determinate valorile ISP pentru un pas de timp de 3 luni în regiunea studiată, iar Tabelul 11.  
prezintă frecvenţa acestei valori pe diferite clase pluviometrice. Analiza frecvenţei pune în evidenţă o distribuţie  
echilibrată la nivelul  regiunii  studiate,  63-66% din cazuri  se află  în  categoria  normală  din punct  de vedere  
pluviometric.  Faţă  de aceste  valori,  frecvenţa  mai  ridicată  a  situaţiilor  de  secetă  (deficit  pluviometric)  sunt  
detectate mai ales în lunile de vară şi de toamnă. Primăvara se caracterizează mai ales prin situaţii de excedent  
pluviometric (moderat umed) în toată regiunea. În Situl N2000 SM lunile de vară sunt echilibrate din punct de  
vedere pluviometric.

Prima versiune

Pag. 52 din 74



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someşul Mic ROSCI0394

Tabel  7.  Frecvenţa pe clase de valori IRD (raport dintre cantitatea de precipitaţii  şi  evapotranspiraţia 
potenţială). Sursa: CARPATCLIM (1961-2010).

Iarna
Extrem de secetos 2,0
Foarte secetos 6,1
Moderat secetos 8,8
Normal 64,9
Moderat umed 12,2
Foarte umed 4,7
Extrem de umed 1,4

Primăvara
Extrem de secetos 3,3
Foarte secetos 5,3
Moderat secetos 10,7
Normal 64,0
Moderat umed 13,3
Foarte umed 2,7
Extrem de umed 0,7

Vara
Extrem de secetos 0,7
Foarte secetos 2,7
Moderat secetos 14,0
Normal 64,7
Moderat umed 9,3
Foarte umed 6,7
Extrem de umed 2,0

Toamna
Extrem de secetos 1,3
Foarte secetos 4,7
Moderat secetos 12,7
Normal 64,0
Moderat umed 10,7
Foarte umed 6,7
Extrem de umed 0,0

În  ansamblu  în  regiunea  studiată,  precum  şi  în  întreaga  Depresiune  a  Transilvaniei,  perioadele  deficitare  
pluviometric au o frecvenţă aproximativ egală cu cea a perioadelor excedentare pluviometric (Holobâcă, 2010).  
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Evenimentele  normale  din punct  de vedere  pluviometric  sunt  net  predominante  în  comparaţie  cu cele  care  
caracterizează variaţia extremă. Frecvenţele de ocurenţă a evenimentelor secetoase de scurtă durată (3 luni) sunt 
cuprinse între 15,3% şi 19%, iar frecvenţa evenimentelor de exces de precipitaţii se înscrie între 12,3% şi 18,3%. 
Totuşi repartiţia spaţială a fenomenelor de secetă sau de excedent pluviometric este influenţată de factori locali,  
precum relieful sau vegetaţia. 

B.2.8. Pedologie

B.2.8.1. Solurile prezente în Situl N2000 SM

În strânsă concordanţă cu substratul  litologic,  relieful,  sistemul hidrografic,  condiţiile  climatice şi  vegetaţia,  
învelişul de sol al ariei protejate este variat şi diversificat. 

În Situl  N2000 SM sunt  prezente patru clase  de sol  Argiluvisolurilor,  Cambisolurilor,  Solurilor  hidromorfe, 
Solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate.

Argiluvisolurile (Luvisoluri după SRTS)
Argiluvisolurile  se  întind  pe  suprafețe  mari.  Se  caracterizează  prin  prezenţa  în  profil  a  unui  orizont  B  
argiloiluvial (Bt), care conţine argilă iluvială, are culori diferite, structură prismatică sau masivă, grosime mai  
mare de 7,5 (15) cm. Dintre argiluvisoluri un caracter zonal au solurile brune argiloiluviale (fără orizont E),  
solurile  brune  podzolite  ale  căror  suprafeţe  se  întrepătrund  între  ele,  dar  şi  cu  alte  tipuri  de  sol  (soluri  
pseudogleice).

Cambisolurile
Cambisolurile sunt soluri caracterizate prin prezenţa unui orizont B cambic (Bv) de culoare şi structură diferită 
de aceea a materialului parental şi grosime minimă de 10 cm, specifice pădurilor de foioase. În aria protejată  
acastă clasă este reprezentată pe 8% din suprafața totală a siturilor, apare un singur tip genetic, solul brun eu-
mezobazic.

Solurile hidromorfe (Hidrisoluri după SRTS)
Solurile hidromorfe s-au format şi  evoluează în condiţiile  unui  exces permanent sau temporar de umiditate,  
freatic sau pluvial. Caracteristică acestor soluri este prezenţa în profil a unui orizont gleic (G) sau pseudogleic  
(W). Aceste soluri sunt mai puţin răspândite (7,9% din suprafața siturilor), mai frecvente fiind solurile negre de 
fâneaţă, local fiind prezente lăcoviştile și solurile gleice.

Solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate (Protisoluri după SRTS)
Deşi au profil simplu, datorită marii diversităţi a condiţiilor de solificare, numeroasele subtipuri au însuşiri foarte 
diferite, dintre care se pot menţiona: 
- grosime foarte superficială sau superficială, rareori profundă; volum edafic mic sau mijlociu, uneori mai mare;
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- reacţie moderat acidă până la slab alcalină; conţinut redus de humus şi elemente nutritive şi rezervă mică de  
humus.

Figura 15. Harta solurilor din Situl N2000 SM

Prima versiune

Pag. 55 din 74



Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someşul Mic ROSCI0394

B.3. Mediul biotic 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.1.Context biogeografic
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.1.1. Regiunea/regiunile biogeografice
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.3.2.Habitate 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Habitate de interes comunitar prezente şi situaţia lor la nivelul regiunii biogeografice şi la nivel  
naţional 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Situația habitatelor prezente în AP, la nivelul regiunii biogeografice şi la nivel naţional 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Habitate importante pentru conservare, altele decât cele de interes comunitar

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.3. Flora

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de interes comunitar 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte specii de interes de conservare

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de floră sălbatică de interes economic și cultural

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.3.4. Fauna

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de interes comunitar 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Situaţia speciilor identificate în sit 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte specii de interes de conservare

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de faună de interes economic 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Specii de faună de interes cultural

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.5. Specii alohtone și specii invazive

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.6. Ecosisteme

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.3.7. Peisajul

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.3.8. Procese naturale 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.4. Informaţii socio-economice şi culturale

B.4.1. Comunităţi
Întreaga suprafaţă a AP este  situată pe teritoriul  judeţului  Cluj  în regiunea Centru.  Din punct  de vedere al  
distribuţiei teritoriale, pe localităţi,  situl este împărţit  după cum urmează: municipiul Dej (30,36%), comuna 
Mica (9,27%), comuna Mintiu Gherlii (60,39%).

În cadrul ultimului referendum, conform informaţiilor oficiale, numărul de locuitori se prezintă astfel:

Tabel 8. Distribuţia teritorială şi demografică a Sitului N2000 SM

Localitate Suprafaţă (ha)* Populaţie** Densitate (populaţie/hectar)

municipiul Dej 10889 33497 3,08

comuna Mintiu Gherlii 07850 3746 0,48

comuna Mica 06482 3566 0,55

TOTAL 25221 40809 1,37

* date  oficiale  de  la  pagina  Agenției  Națională  de  Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară  (http://date.gov.ro/dataset/unitati-administrativ-
teritoriale-06-03-2014 din data de 06.03.2014)
** date oficiale de la pagina Instituţiei Naţional de Statistică din rezultate definitive ale Recesământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 20  
octombrie 2011. (http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ din data de 01.06.2014)

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.4.2. Utilizarea terenurilor şi resurselor 

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.3.Economia locală

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.4.4. Aspecte demografice 

B.4.4.1. Structura demografică

Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Populaţia stabilă pe grupe de vârstă

Localitate pop Sub 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 şi 
peste

municipiul
Dej

33497 1523 1656 1681 1775 1957 1885 2324 2749 3379 2110 2396 2624 2248 1751 1496 1022 594 327

5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % 7 % 8 % 10 % 6 % 7 % 8 % 7 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 %

comuna 
Mintiu 
Gherlii

3746 178 218 195 230 244 208 240 254 292 171 233 259 252 211 191 180 124 66

5 % 6 % 5 % 6 % 7 % 6 % 6 % 7 % 8 % 5 % 6 % 7 % 7 % 6 % 5 % 5 % 3 % 2 %

comuna 
Mica

3566 177 175 189 167 218 185 229 259 297 174 212 253 214 231 231 174 120 61

4 % 5 % 5 % 5 % 6 % 5 % 6 % 7 % 8 % 5 % 6 % 7 % 6 % 6 % 6 % 5 % 3 % 2 %

TOTAL 40809 1878 2049 2065 2172 2419 2278 2793 3262 3968 2455 2841 3136 2714 2193 1918 1376 838 454

5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % 7 % 8 % 10 % 6 % 7 % 8 % 7 % 5 % 5 % 3 % 2 % 1 %

**  date  oficiale  de  la  pagina  Instituţiei  Naţional  de  Statistică  din  rezultate  definitive  ale  Recesământului  Populaţiei  şi  al  Locuinţelor  –  20  octombrie  2011.  
(http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ din data de 01.06.2014)
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Populaţia stabilă pe sexe

Localitate Populaţie Masculin Feminin
municipiul
Dej 33497 16205 48 % 17292 52 %

comuna 
Mintiu Gherlii 3746 1911 51 % 1835 49 %

comuna Mica 3566 1764 49 % 1802 51 %

TOTAL 40809 19880 49 % 20929 51 %

Draft1
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Populaţia stabilă după etnie

Localitate Populaţia 
stabilă

Români Maghiari Romi Germani Evrei Ucraineni Altă etnie Informaţie 
nedisponibilă

municipiul
Dej 33497

27400 3781 344 12 9 4 14 1933

82 % 11 % 1 % 0,04 % 0,03 % 0,01 % 0,04 % 6 %

comuna 
Mintiu Gherlii 3746

3418 31 173 0 0 0 0 124

91 % 1 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 %

comuna Mica 3566
2505 934 74 0 0 0 0 53

70 % 26 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %

TOTAL 40809
33323 4746 591 12 9 4 14 2110

82 % 12 % 1 % 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,03 % 5 %

Draft1
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Populaţia stabilă după religie

Localitate Populaţia 
stabilă Ortodoxă Romano-

Catolocă Reformată Penticostală1 Greco-
catolică2

Altă 
religie Fără religie Atei

Informaţ
ie 

nedispon
ibilă

municipiul
Dej

33497 24260 797 3243 1410 1076 643 42 37 1984

72 % 2 % 10 % 4 % 3 % 2 % 0,13 % 0,11 % 6 %

comuna 
Mintiu Gherlii

3746 3273 11 31 100 128 77 0 * 57

87 % 3 % 1 % 3 % 3 % 2 % 0 % - 2 %

comuna Mica
3566 2450 13 797 50 33 158 4 * 57

68 % 0,36 % 22 % 1 % 1 % 4 % 0,11 % - 2 %

TOTAL
40809 29983 821 4071 1560 1237 878 46 37 2163

33497 73 % 2 % 10 % 4 % 3 % 2 % 0,11 % 0,09 5 %

*  Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
1 Penticostala (Biserica lui Dumnezeu Apostolica)
2 Greco-catolica (Biserica Romana Unita cu Roma)
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B.4.5. Aspecte socio-economice
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.6. Recreere şi turism 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.7. Alte activități economice 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.8. Cultura locală
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.4.9. Arheologie, istorie, cultură
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.5. Informare, conştientizare, educare sau Acţiuni de comunicare cu  factorii interesaţi 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Activităţi specifice derulate de adminsitrator/custode 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Activităţi relevante din punct de vedere al sitului derulate de terţi
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Infrastructură și resurse existente pentru informare, conştientizare, educaţie
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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B.6. Cercetare
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.6.1. Cercetare desfăşurată până în prezent
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.6.2. Infrastructură de cercetare existentă
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

B.7. Acțiuni de management majore desfășurate în AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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C. Evaluarea situației actuale
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.1. Valori 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori naturale 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori importante pentru comunitate și valori culturale
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori turistice și de recreere
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Valori economice şi de dezvoltare (mijloace de trai, infrastructură, industrie, afaceri)
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

Alte valori
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.2. Presiuni și amenințări
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

C.3. Evaluarea tendințelor în starea valorilor AP
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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D. Strategia de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.1. Viziunea 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.2. Organizarea teritorială a managementului
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.3. Strategia de management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.4. Planul operațional 
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

D.5. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E. Asigurarea implementării Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.1. Sistemul de luare a deciziilor
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.2. Resurse umane
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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E.3. Resurse financiare necesare pentru implementarea Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.3.1. Investiţii (echipament şi infrastructură)
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.

E.4. Monitorizarea implementării Planului de Management
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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Bibliografie
Date incomplete, se va finaliza la 20. martie 2014.
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