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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 protecţia biodiversităţii și a patrimoniului natural prin creșterea gradului de conservare a habitatelor și 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 și ROSCI0394 – Someșul 
Mic și conștientizarea populaţiei asupra acestora. 

Obiectivele contractului 
 
Prin realizarea contractului de servicii nr. 146/18.11.2013 pentru „Servicii realizare a planurilor de management 
și a studiilor” 
 
Pentru realizarea obiectivelor contractului sunt prevăzute următoarele categorii de activităţi: 
A. Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor și a măsurilor de management al ariilor naturale protejate și alte 
activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare). Activitatea se compune 
din: 
A.1. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor 
A.1.1. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor 
A.1.2. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante 
A.1.3. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere 
A.1.4. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile 
A.1.5. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de pești 
A.1.6. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate 
A.2. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie și soluri) 
A.3. Elaborarea hărţilor digitale cu localizarea zonelor speciilor și a bazei de date interoperabilă GIS 
A.4. Elaborarea planurilor de management 
A.4.1. Elaborarea planurilor de management 
A.4.2. Elaborarea metodologiilor și planurilor pentru monitorizarea stadiului de conservare ahabitatelor și a 
speciilor de interes comunitar 
 
Rezultatele așteptate: 

I. 7 rapoarte știinţifice realizate privind efectivele/arealul speciilor și habitatelor de interes conservativ din 
ariile vizate pentru fiecare sit și fiecare grupă separat, așadar: 3 rapoarte pe grupe de specii (amfibieni și 
reptile, nevertebrate, plante) și un raport pentru habitate pentru situl ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea 
Morii, un raport pe grupă de specii (nevertebrate) pentru situl ROSCI0356 Poienile de la Şard, 3 rapoarte 
pe grupe de specii (mamifere, amfibieni și reptile, pești) pentru situl ROSCI0394 Someșul Mic. 



 
 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010, CUI: RO27159211 

RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,  

cont IBAN: RO61 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 7 din 282 

II. 1 raport de specialitate privind distribuţia și starea de conservare a habitatelor (3 habitate de interes 
comunitar, și habitatele celor 18 specii de importanţă comunitară). 

III. 1 raport de specialitate privind distribuţia, efectivele și starea de conservare a speciilor de plante (4 specii 
de plante de interes comunitar). 

IV. 1 raport știinţific realizat privind efectivul, arealul și starea de conservare a singurei specii de mamifer de 
interes conservativ din ariile vizate. 

V. 1 raport știinţific realizat privind efectivele, arealul și starea de conservare acelor 4 specii de interes 
conservativ din ariile vizate. 

VI. 2 rapoarte știinţifice realizate privind efectivele, arealul și starea de conservare a celor 8 specii de interes 
conservativ din ariile vizate, așadar un raport pentru situl ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii și un 
raport pentru ROSCI0356 Poienile de la Şard. 

VII. 3 inventare complete ale parametrilor mediului fizic pentru fiecare sit în parte, 3 baze de date tematice 
necesare aplicaţiilor GIS și 3 rapoarte știinţifice realizate privind geologia, geomorfologia, hidrologia, 
climatologia și solurile celor trei situri de interes comunitar. 

VIII. 3 hărţi în format GIS, o hartă pentru fiecare sit, cu localizarea habitatelor și speciilor de interes comunitar 
IX. 3 hărţi cu distribuţia habitatelor de interes comunitar: 1 hartă/habitat 
X. 4 hărţi cu distribuţia și efectivele speciilor de plante de interes comunitar: 1 hartă/specie 

XI. 1 hartă cu distribuţia și efectivul populaţional pentru singura specie de mamifer de interes comunitar 
XII. 3 hărţi cu distribuţia și efectivele speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar: 1 hartă pentru 

Bombina variegata și 2 hărţi pentru Emys orbicularis, câte una pentru fiecare sit unde specia este prezentă 
XIII. 3 hărţi cu distribuţia și efectivele speciilor de pești de interes comunitar: 1 hartă/specie 
XIV. 9 hărţi cu distribuţia și efectivele speciilor de nevertebrate de interes comunitar: 1 hartă/specie cu excepţia 

speciei Isophya stysi, pentru care se vor realiza două hărţi, câte una pentru fiecare sit unde specia este 
prezentă 

XV. 3 hărţi geologice: 1 hartă/sit 
XVI. 3 hărţi pedologice: 1 hartă/sit 

XVII. 1 plan de management integrat pentru ROSCI 0074 și rezervaţiile aferente 
XVIII. 1 plan de management pentru ROSCI 0356 

XIX. 1 plan de management pentru ROSCI 0394 
XX. pentru ROSCI 0074 și rezervaţiile aferente: 3 protocoale de monitorizare avizate (câte unul pentru fiecare 

raport realizat) și 3 seturi de măsuri de monitorizare pentru 12 specii (câte un set pentru fiecare grup de 
specii) și 1 set de măsuri de monitorizare pentru 3 habitate; 

XXI. pentru ROSCI 0356: 1 protocol de monitorizare avizat (aferent raportului realizat) și 1 set de măsuri de 
monitorizare pentru 2 specii (un set pentru un grup de specii); 

XXII. pentru ROSCI 0394: 3 protocoale de monitorizare avizate (câte unul pentru fiecare raport realizat) și 3 
seturi de măsuri de monitorizare pentru 6 specii (câte un set pentru fiecare grup de specii). 

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 Florești (Florești, Luna de Sus), 
comuna Ciurila (Ciurila, Sălicea, Săliște), comuna Feleacu (Feleacu, Vâlcele), comuna Săvădisla (Săvădisla, 
Vlaha); 
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- aria protejată Poienile de la Şard, cod sit Natura 2000: ROSCI0356, regiunea de dezvoltare Nord-Vest, fiind 
vizate următoarele localităţi: comuna Baciu (Baciu, Corușu, Mera, Popești, Rădaia); 

- aria protejată Someșul Mic, cod sit Natura 2000: ROSCI0394, regiunea de dezvoltare Nord-Vest, fiind vizate 
următoarele localităţi: municipiul Dej, comuna Mintiu Gherlii (Bunești, Mintiu Gherlii, Nima, Petrești, 
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 replite, respectiv: Bombina variegata (1193), Emys orbicularis (1220), şi 1 
specie de mamifer, respectiv: Lutra lutra (1355). 

Descrierea stadiului de implementare a contractului 

Activitaţi Etapele ale activităţii Data 
începerii 
activităţii 

planificate 

Data 
finalizării 
activităţii 

planificate 

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

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

01.12.2013 30.01.2015 

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

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

01.12.2013 30.01.2015 
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Subactivitatea A.1.3. 
Inventarierea, cartarea și 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
mamifere 

Metodologia și 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 și evaluarea stării de conservare a 
speciilor de mamifere. 

01.12.2013 30.04.2014 

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

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

01.12.2013 30.01.2015 

Subactivitatea A.1.5. 
Inventarierea, cartarea și 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
pești 

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

01.12.2013 30.01.2015 

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

Metodologia și planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu datele 
bibliografice specifice pentru speciile de 
nevertebrate. 
Inventarierea și cartarea speciilor de 
nevertebrate (șase specii). 
Inventarierea și 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 și soluri) 

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

01.12.2013 30.06.2014 

Activitatea A.3. Elaborarea Hărţi digitale GIS privind distribuţia 01.12.2013 20.03.2015 
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hărţilor digitale cu 
localizarea zonelor 
speciilor și a bazei de date 
interoperabilă GIS 

habitatelor și a speciilor de interes 
comunitar. 
Hărţi digitale și a baza de date 
interoperabilă GIS conţinând măsurile 
planului de management. 

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 
și planurilor pentru 
monitorizarea stadiului de 
conservare ahabitatelor și 
a speciilor de interes 
comunitar 

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

01.12.2013 20.03.2015 

 
Activităţii realizate, perioada 01.11.2014 – 30.01.2015 

 

Activitaţi Denumirea rapoartelor Procentul 
realizat (%) din 

activităţi 

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

RA.6.1. Evaluarea stării de conservare a 
habitatelor. 

50 % 

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

RA.6.2. Evaluarea stării de conservare speciilor 
de plante 

50 % 

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

RA.6.3. Evaluarea stării de conservare a 
speciilor de reptile și amfibieni. 

50 % 

Subactivitatea A.1.5. Inventarierea, 
cartarea și evaluarea stării de 
conservare a speciilor de pești 

RA.6.4. Evaluarea stării de conservare a 
speciilor de pești. 

50 % 

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

RA.6.5. Metodologia de monitorizarea stadiului 
de conservare a habitatelor și a speciilor de 
interes comunitar din situri. 
 

40 % 
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RA.6.1. Evaluarea stării de conservare a habitatelor 
 
Se referă la subactivitatea: 
A.1.1. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor 
 
Elaborat de dr. Fenesi Annamária, dr. Ruprecht Eszter, dr. Bartha Csaba, Mátis Attila experţi botanică. 
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Habitatul 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

 
Cod Natura 2000: 9170 
Situl în care apare ca habitate de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) 
 
Descrierea generală a tipului de habitat 
Fitocenoze răspândite în zona de deal peri- și intracarpatic în sudul și estul ţării, între altitudini de 300-800 m. 
Preferă climat continental cu temperaturi anuale intre 6-9 ºC, și cantităţi de precipitaţii de 600-800 mm. În zonele 
mai joase (200-400 m) se instalează mai mult pe versanţii cu expoziţie nordică. Apare pe roci variate moloase, 
marne, depozite luto-argiloase și soluri de tip luvisol pseudogleziat, profunde-mijlociu profunde, slab moderat 
acide, mezobazice, hidric echilibrate, dar cu stagnări temporale de apă deasupra orizontului B (Doniţă și col. 2005). 
Asociaţia se încadrează în clasa Querco-Fagetea, ordinul Fagetalia sylvaticae și subalianţa Galio-schultesii-
Carpinenion). Speciile edificatoare sunt gorunul (Quercus petraea) și carpenul (Carpinus betulus) care împreună cu 
fagul (Fagus sylvatica) alcătuiesc coronamentul cu o acoperire de 70-90% și o înălţime de 20-25 m (Gafta și 
Maunford 2008). În alcătuirea coronamentului mai participă stejarul pedunculat (Q. robur), cireșul (Prunus avium), 
specii de tei (Tilia cordata, T. tomentosa), jugastrul (Acer campestre), plopul (Populus tremula) etc. Stratul arbuștilor 
dezvoltat variabil în funcţia umbririi este compus din Euonymus euroapeus, Crataegus monogyna, Corylus avellana, 
Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Acer tataricum, Rosa canina etc. Stratul ierbos variază tot în funcţia umbririi, 
dar și în funcţia perioadei de vegetaţie. În condiţiile mai favorabile de lumină la începutul primăverii se dezvoltă și 
înfloresc o mulţime de geofite și hemicriptofiţi. Alte specii din stratul ierbos înfloresc mai târziu: Carex pilosa, 
Galium odoratum, Stellaria holostea, Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Poa 
nemoralis, Genista tinctoria, Luzula luzuloides, Scrophularia nodosa, Lathyrus niger, Lamium galobdelon etc. 
(Doniţă și col. 2005). 
Habitatele din România 
R4123 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa. 
Asociaţii vegetale 
Carici pilosae – Quercetum petraeae typicum Sanda et Popescu 1999. 
Specii caracteristice 
Acest tip de habitat nu are specii caracteristice (Doniţă și col. 2005). 
Arealul tipului de habitat 
Fitocenoze răspândite în zona de câmpie (mai mult în Europa de Vest) și deal (mai în mult Europa centrală și de 
Est) din Europa centrală și Europa sud-estică. Limitele distribuţiei sale ţin de la vestul Franţei până în Ucraina și de 
la sudul Lituaniei până la câmpiei râului Po din nordul Italiei. Se dezvoltă într-un climat continental și este una dintre 
cele mai frecvente tipuri de habitate împădurite din această regiune biogeografică (European Environment Agency 
2007). 
Distribuţia în Romania 
Acest tip de habitat aparepe toate dealurile peri- și intra carpatice din sudul și estul ţării, fiind una dintre cele mai 
frecvente asociaţii de păduri din ţară la altitudinile mai joase. Ocupă o suprafaţă de circa 45000 ha, în special în 
sudul tării (35000 ha) (Doniţă și col. 2005). 
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Figura 1. Păduri de fag cu carpen de tip 9170 (Foto: Kuhn Thomas). 

 
Descrierea metodelor utilizate pentru colectarea şi prelucrarea datelor 
Deoarece literatura de specialitate a confirmat prezenţa tipului de habitat 9170 din situl Natura 2000 Făgetul 
Clujului – Valea Morii, dar fără indicii precise asupra localizării acestora, parcurgerea zonelor împădurite încât să 
acopere întreaga suprafaţă a sitului era necesară pentru cartarea acestui tip de habitat. Pentru inventariere am 
folosit aerofotograma sitului Natura 2000 cu un grid suprapus cu pătrate de 200 × 200 m, elaborată de specialiști 
GIS (Anexa). Începând cu luna martie şi aprilie (pentru aspectul vernal cu geofite), dar mai ales în perioada mai-
august (vegetaţie dezvoltată) toate pătratele de 200 × 200 m cu o acoperire semnificativă de păduri au fost vizitate 
şi evaluate. Fiecare pătrat a fost caracterizat prin tipizarea fitocenozelor prezente și enumerarea speciilor 
dominante și caracteristice. În cele mai multe cazuri, liste detaliate cu speciile de plante prezente au fost elaborate. 
În cazul în care am găsit fitocenoze cu dominanţa speciilor edificatoare a tipului de habitat 9170 (Quercus petraea 
și Carpinus betulus), am făcut evaluări detaliate. Fitocenoza lemnoasă a fost caracterizată pe baza unei fișe de 
evaluare cu următorul conţinut: straturi compoziţionale – înălţime, închegare, compoziţie floristică (coronament, 
strat arbori, strat ierbos), strat de mușchi (cantitate: pe bază de scară de la 0-3), lemn mort (cantitate: pe bază de 
scară de la 0-3), specii invazive (specii şi evaluare cantitativă: pe bază de scară de la 0-3), impact antropic 
(descriere), valoare naturală (estimat pe o scară de 1-5, 5-cea mai ridicată valoare de conservare) conform Bölöni 
și col. 2011, diametrul a celor mai vaste 5 exemplare din suprafaţa de probă şi observaţii. Am efectuat relevee 
fitocenologice standarde (eșantion pe o suprafaţă de 400 m2) în majoritatea fragmentelor identificate. Am 
identificat factori antropice şi naturale de periclitare. 
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Date din literatura de specialitate privind habitatul pentru aria protejată luată în discuţie 
Aceste asociaţii sunt cele mai frecvente comunităţi de pădure în zonele de deal din înprejurimea municipiului Cluj-
Napoca și au fost menţionate și cercetate de numeroși autori (Kovács și col. 1968, Kovács și col. 1970, Filipaş 2007, 
Lenart și Cristea 1991, Pop și Coldea 1987, Soó 1947).  
În acest sit, pădurile de gorun și carpen (Carici pilosae – Quercetum petraeae typicum Sanda et Popescu 1999) 
ocupă o suprafaţă de 10% din totalitatea sitului adică în jur de 166.7 ha (Formularul standard Natura 2000 
ROSCI0074). Fitocenozele de acest tip sunt cele mai frecvente pe versanţii dealurilor cu expoziţie mai mult sau mai 
puţin nordică deoarece preferă un microclimat mai umed și mai răcoros la această altitudine (Kovács și col. 1970).  
Lenart și Cristea (1991) a descris o fitocenoze lemnoase asemănătoare în Valea Popii din pădurea Făgetului: Carici 
pilosae – Quercetum petraeae typicum Sanda et Popescu 1999, care după studiul lor este fitocenoza dominantă 
din zona caracterizată prin prezenţa teiului (Tilia cordata) pe lângă carpenul (Carpinus betulus), fagul (Fagus 
sylvatica) și gorunul (Quercus petraea). După Kovács și col. (1970) gorunetele de tip Genisto tinctoriae-Quercetum 
petraeae Kilka 1932 sunt dominante pe coama dealurilor și partea superioară a coastelor în zona Pădurea 
Mănăștur, Pădure Bisericii (care este situată chiar la limita nord-estică a sitului Natura 2000). Acesta se aseamănă 
cu goruneto-carpinetele, dar se disting printr-o vegetaţie mai diversă cu mai multe specii xero-termofile, prin 
stratul ierbaceu mai dezvoltat și o abundenţă mult mai mică a carpenului. Autorii susţin că goruneto-carpinetele s-
au format din aceste gorunete prin defrişarea gorunului, care a creat condiţii ideale pentru creșterea carpenului. 
 
Rezultatele 
 
Perioada de colectare a datelor din teren: 05/2014 – 08/2014  
 
Distribuţia tipului de habitat 
În situl studiat am identificat 6 fragmente, pe o suprafaţă totală de 155.21 ha de păduri care se pot încadra în tipul 
de habitat cu codul 9170. Expoziţia și înclinarea versanţilor unde se localizează aceste fitocenoze este foarte variată, 
de la versanţi mediu înclinaţi până la platouri.  
Cele șase fragmente identificate au suprafeţe diferite: 
Fragment #1: cel mai nordic fragment, cu o suprafaţă de 36.29 ha 
Fragment #2: se localizează în partea central-vestică a sitului, și are o suprafaţă foarte redusă: 5.54 ha 
Fragment #3: în partea vestică a sitului, intercalat cu un alt tip de gorunet (cod Natura2000, 91Y0), greu de 
diferenţiat, cu o suprafaţă aproximativă de 34.32 ha 
Fragment #4: în partea sudică a sitului, cu o suprafaţă de 20.55 ha 
Fragment #5: în partea sud-estică cu o suprafaţă de 24.15 ha. 
Fragment #6: în partea sud-estică cu o suprafaţă de 34.36 ha 
 
Suprafaţa tipului de habitat: 155,21 ha. 
 
Distribuţia tipului de habitat 9170 în situl de interes comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) 

Cod 
patrat 

Puncte 
GPS 

Cod 
N2000 

Nr. 
fragm. 

Natura-
litate 

Date 
colectate Data Long Lat 

BM087 114 9170 #1 3 releveu 09-05-2014 N46.72551 E23.55181 

BM088 123 9170 #1 4 releveu 21-05-2014 N46.72510 E23.55578 
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Cod 
patrat 

Puncte 
GPS 

Cod 
N2000 

Nr. 
fragm. 

Natura-
litate 

Date 
colectate Data Long Lat 

BM089 1254 9170 #1 2 releveu 21-08-2014 N46.72520 E23.55616 

BM098 1257 9170 #1 2 releveu 21-08-2014 N46.72388 E23.54978 

BM099 1256 9170 #1 3 lista de specii 21-08-2014 N46.72405 E23.55253 

BM100 1255 9170 #1 4 releveu 21-08-2014 N46.72423 E23.55418 

BM102 139 9170 #1 4 lista de specii 21-05-2014 N46.72390 E23.55891 

BM111 147 9170 #1 3 fără detalii 23-05-2014 N46.72142 E23.54990 

BM111 BM111 9170 #1 3 lista de specii 21-05-2014 N46.72181 E23.54954 

BM113 1265 9170 #1 2 releveu 21-08-2014 N46.72277 E23.55410 

BM125 144 9170 #1 4 releveu 23-05-2014 N46.72014 E23.55422 

BM126 144 9170 #1 4 releveu 23-05-2014 N46.72014 E23.55422 

BM138 126 9170 #1 4 releveu 21-05-2014 N46.71819 E23.54949 

BM139 1170 9170 #1 3 releveu 18-08-2014 N46.71874 E23.55166 

BM141 135 9170 #1 4 
specii 
dominante 21-05-2014 N46.71903 E23.55817 

BM155 130 9170 #1 4 releveu 21-05-2014 N46.71615 E23.55475 

BM133 1232 9170 #2 3 
specii 
dominante 19-08-2014 N46.71874 E23.53773 

BM134 1231 9170 #2 3 releveu 19-08-2014 N46.71821 E23.53906 

BM188 1249 9170 #3 3 fără detalii 19-08-2014 N46.71305 E23.53738 

BM189 1248 9170 #3 3 releveu 19-08-2014 N46.71288 E23.54001 

BM190 1245 9170 #3 4 lista de specii 19-08-2014 N46.71234 E23.54279 

BM191 1243 9170 #3 4 releveu 19-08-2014 N46.71343 E23.54446 

BM214 33 9170 #3 3 fără detalii 31-08-2014 N46.71123 E23.53312 

BM215 34 9170 #3 4 releveu 31-08-2014 N46.71092 E23.53320 

BM217 36 9170 #3 4 
specii 
dominante 31-08-2014 N46.71110 E23.53871 

BM217 37 9170 #3 4 releveu 31-08-2014 N46.71043 E23.53885 

BM246 42 9170 #3 3 lista de specii 31-08-2014 N46.70915 E23.53744 

BM247 41 9170 #3 3 fără detalii 31-08-2014 N46.70903 E23.53995 

BM248 38 9170 #3 4 
specii 
dominante 31-08-2014 N46.71014 E23.54207 

BM368 1044 9170 #3 3 lista de specii 07-07-2014 N46.70416 E23.60680 

BM485 215 9170 #4 4 releveu 04-07-2014 N46.69402 E23.55366 

BM486 207 9170 #4 3 
specii 
dominante 04-07-2014 N46.69286 E23.55551 

BM487 968 9170 #4 3 releveu 04-07-2014 N46.69217 E23.55685 

BM493 216 9170 #4 3 
specii 
dominante 04-07-2014 N46.69200 E23.55380 

BM494 206 9170 #4 4 releveu 04-07-2014 N46.69149 E23.55640 

BM495 966 9170 #4 3 lista de specii 04-07-2014 N46.69055 E23.55830 
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Cod 
patrat 

Puncte 
GPS 

Cod 
N2000 

Nr. 
fragm. 

Natura-
litate 

Date 
colectate Data Long Lat 

BM495 967 9170 #4 4 lista de specii 04-07-2014 N46.69103 E23.55740 

BM499 BM499 9170 #4 3 fără detalii 04-07-2014 N46.689464 E23.55301 

BM393 1031 9170 #5-6 3 lista de specii 07-07-2014 N46.70327 E23.58868 

BM394 1033 9170 #5-6 3 lista de specii 07-07-2014 N46.70370 E23.59263 

BM395 1034 9170 #5-6 3 releveu 07-07-2014 N46.70337 E23.59401 

BM396 1036 9170 #5-6 3 lista de specii 07-07-2014 N46.70269 E23.59713 

BM397 1038 9170 #5-6 2 
specii 
dominante 07-07-2014 N46.70223 E23.59976 

BM399 1042 9170 #5-6 3 lista de specii 07-07-2014 N46.70274 E23.60474 

BM400 1045 9170 #5-6 3 lista de specii 07-07-2014 N46.70355 E23.60768 

BM423 BM423 9170 #5-6 3 fără detalii 07-07-2014 N46.700713 E23.58934 

BM429 1019 9170 #5-6 3 releveu 07-07-2014 N46.70119 E23.60861 

BM430 1047 9170 #5-6 3 fără detalii 07-07-2014 N46.70167 E23.61021 

BM449 1027 9170 #5-6 4 releveu 07-07-2014 N46.69953 E23.59640 

BM449 1028 9170 #5-6 4 
specii 
dominante 07-07-2014 N46.69938 E23.59569 

BM450 1026 9170 #5-6 4 lista de specii 07-07-2014 N46.69906 E23.59738 

BM451 1025 9170 #5-6 3 lista de specii 07-07-2014 N46.69917 E23.59914 

BM452 1022 9170 #5-6 3 releveu 07-07-2014 N46.69907 E23.60265 

BM453 BM453 9170 #5-6 3 releveu 07-07-2014 N46.699105 E23.60507 

BM454 1021 9170 #5-6 3 releveu 07-07-2014 N46.69921 E23.60656 

BM471 1024 9170 #5-6 3 fără detalii 07-07-2014 N46.69825 E23.59952 
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Figura 2. Distribuţia tipului de habitat 9170 în Situl Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074). 
 

Evaluarea stării de conservare a habitatului 9170 pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
 
Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată este 155.21 ha. 
 
Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat: 
Descrescătoare (deși nu deţinem de informaţii istorice exacte, pe baza presiunilor actuale putem afirma acest 
lucru). Deși nu deţinem de informaţii istorice exacte, dar am apreciat tendinţa suprafeţei ca fiind descrescătoare 
din două motive: 
1. specia edificatoare nu se regenerează în habitatele examinate (Quercus petraea), și aceasta nu este un fenomen 
nou 
2. am găsit fragmente cu intervenţie forestieră activă (defrișări și tăieri selective), care duc la descreșterea 
suprafeţei actuale 
 
Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice  
”U1” – nefavorabilă – inadecvată 
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Structura şi funcţiile tipului de habitat incluzând şi speciile sale tipice nu se află în condiţii bune, dar nici mai mult 
de 25% din suprafaţa tipului de habitat nu este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile sale (incluzând 
și speciile sale tipice); 
Compoziţia specifică și structura acestui tip de habitat în situl studiat nu se află în condiţii foarte bune, mai ales 
datorită intervenţiilor silvice. Astfel și funcţiile specifice acestui tip de habitat sunt deteriorate.  
 
Specia edificatoroare Quercus petraea nu se regenerează în habitatul respectiv, astfel ne putem aștepta la 
schimbarea compoziţiei habitatului și astfel schimbarea structurii și a caracteristicilor tipice acestui tip de habitat. 
 

Evaluarea impacturilor și ameninţărilor asupra habitului 9170 pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
 
Exploatarea forestieră și extragerea lemnului mort 
B02.01.02 Replantarea pădurii cu copaci nenativi 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Dintre cele 6 fragmente de păduri incluse în 9170 în trei fragmente am găsit plantaţii cu specii nespecifice 
habitatului 9170, native în România, dar neportivite, non-naturale în situl studiat. În fragmentul 1, apar mai multe 
plantaţii mici, cu suprafaţa totală de 2 ha, iar în fragmentul 4 și 5 am găsit câte o plantaţie mai extinsă de 2 și 1,5 
ha, respectiv. 
 

Nr. Grid Nr. Fragment Long Lat Suprafaţă 

BM087, 88 #1 N46.72551 E23.55181 0.8 ha 

BM100 #1 N46.72423 E23.55418 0.4 ha 

BM113 #1 N46.72277 E23.55410 0.3 ha 

BM139 #1 N46.71819 E23.55162 0.5 ha 

BM486, 494, 500 #4 N46.69132 E23.55596 2 ha 

BM400, 401 #5-6 N46.70324 E23.60836 1.5 ha 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este major afectată 
Plantaţii cu specii autohtone și alohtone este/era o practică des folosită de silvicultori, astfel în Pădurea Făget foarte 
des întâmpinăm plantaţii de brad (Picea abies), care se poate considera non-nativă în situl studiat și alte conifere 
alogene (Pseudotsuga sp.). 
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Figura 3. Plantaţie de Picea abies (Foto: Miclaus George). 

 
Plantaţiile sunt dăunătoare prin prezenţa lor, și aceasta nu se schimbă cu timpul. În plus, dacă se exploatează lemnul 
în sau în apropierea fragmentelor, aceasta va avea efecte negative seminificative asupra habitatelor de importanţă 
comunitară 
 
B02.02 Curăţarea pădurii 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Din cele 6 fragmente identificate în trei am constatat prezenţa accentuată a lucrărilor silvice prin tăierea statului 
arbuștilor și curăţarea pădurii de lemn mort. 
 

BM089 #1 N46.72520 E23.55616 

cca. 15 ha 

BM087 #1 N46.72551 E23.55181 

BM100 #1 N46.72423 E23.55418 

BM113 #1 N46.72277 E23.55410 

BM139 #1 N46.71819 E23.55162 

BM394 #5-6 N46.70337 E23.59401 

cca. 25 ha 

BM395 #5-6 N46.70323 E23.59505 

BM396 #5-6 N46.70269 E23.59713 

BM399 #5-6 N46.70274 E23.60474 

BM400 #5-6 N46.70355 E23.60768 

BM429 #5-6 N46.70119 E23.60861 

BM452 #5-6 N46.69907 E23.60265 

BM454 #5-6 N46.69921 E23.60656 

BM487 #4 N46.69217 E23.55685 
cca. 6 ha 

BM495 #4 N46.69055 E23.55830 
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Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este major afectată 
Statul arbuștilor și lemnul mort este o componentă substanţială a biodiversităţii din păduri. Multe organisme se 
ascund în protecţia arbuștilor, sau se dezvoltă, se hrănesc pe lemnul mort. Deși stratul arbuștilor poate fi foarte 
săracă în pădurile de gorun, dacă umbirea este mare (acoperirea coronamentului >90%), dar am detectat lipsa 
sratului arbustiv și în păduri mai puţin închise. 
 

  
Figura 4. Pădure curăţată, fără stratul arbuștilor și fără lemn mort (Foto: Fenesi Annamária). 

 
Efectele curăţirii pădurii și a înlăturării lemnului mort se va resimţi și în viitor, succesiunea pădurii fiind foarte lentă, 
iar unele organismele saprotrofe pot dispare din pădure. 
 
B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Fragmentul 2, care este cel mai mic fragment detectat, este exploatată intens pe toată suprafaţa ei. Nu am depistat 
defrișări voluminoase (excepţia Fragmentul #3) în acest tip de habitat, dar tăierea selectivă a copacilor este foarte 
generală. Cazuri proeminente sunt prezentate în tabelul de mai jos.  
 

Nr. grid Nr. fragment Long Lat Suprafaţă 

BM100 #1 N46.72423 E23.55418 cca 3 ha 

BM487 #4 N46.69217 E23.55685 cca 3 ha 

BM188 #3  N46.71208 E23.53568 cca 4 ha 

BM215, 216 #3 N46.71002 23.535913 cca 3 ha 

BM133, 134 #2 N46.71821 E23.53906 cca 5 ha 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
presiunile actuale 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este major afectată 
ameninţările viitoare 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată 
 
Tăierea selectivă a speciilor lemnoase schimbă compoziţia, structura și funţionalitatea pădurii. Deoarece gorunul 
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nu se regenerează spontan (vezi mai jos), tăierea gorunului fără replantare duce la pierderea caracteristicilor 
specifice  
 

 
Figura 5. Defrișare curentă în situl studiat (Foto: Fenesi Annamária) 

 
După desemnarea teritoriului ca sit Natura 2000 defrișările masive sunt interzise, dar exploatarea lemnului legal 
sau ilegal tot va fi o ameninţare. 
 
Şosele și infrastructură pentru turism sau recreere 
D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat  
Reţeaua de poteci pentru drumeţie și ciclism, cu impact scăzut este foarte vastă în Pădurea Făget. Drumurile pentru 
autoturisme, deobicei la marginea sitului se găsesc în apropierea fiecărei fragment.  
 

Nr. grid Nr. fragment Long Lat 

BM089 #1 N46.72551 E23.55729 

BM133 #2 N46.71804 E23.53463 

BM188 #3 N46.71265 E23.53670 

BM215,216 #3 N46.71002 E23.53591 

BM484 #4 N46.69302 E23.55030 

BM492 #4 N46.69110 E23.55550 

BM397 #5-6 N46.70342 E23.59733 

BM453, 454 #5-6 N46.69628 E23.60661 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
presiunile actuale 
Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 
ameninţările viitoare 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată. 
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Drumurile periclitează în primul rând prin fragmentarea habitatului, favorizând pătrunderea speciilor invazive și 
ruderale – astfel compoziţia cenozelor devine mai puţin stabilă. 
Situl Natura 2000 este în apropierea a mai multor localităţi, și mai important lângă orașul Cluj-Napoca cu un capital 
de turism foarte ridicat. Zonele de recreere vor fi intens vizitate, astfel infrastuctura se va dezvolta în continuare. 
 
Fragmentare accentuată 
J03.02.01 Reducerea migraţiei/bariere de migraţie 
J03.02 Fragmentare accentuată: reducerea conectivităţii de habitat din cauze antropice 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat  
Este o presiune generală, se manifestă pe toată suprafaţa identificată. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată  
Datorită caracteristicilor geomorfologice, hidrologice și pedologice, Pădurea Făget este foarte mozaicată cu diferite 
tipuri de habitate lemnoase (am identificat 6 tipuri de habitate Natura 2000). Exploatarea silvică a restructurat 
aceste habitate, prin tăieri selective, defrișări, replantări, deci activităţi care fragmentează habitatele. Astfel în 
momentul de faţă gorunetele au distribuţie insulară, cu capaciatea speciilor caracterstice și edificatoare de a migra 
între fragmente foarte grea. Fragmentarea habitatelor are consecinţe importante și duce către pierderea 
unor/multor elemente ale biodiversităţii. 
 
Schimbarea compoziţiei și structurii habitatului 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat  
O problemă generală, valabilă pe toată suprafaţa identificată, dar cu exemple proemintente, caracteristice sunt 
enumerate în tabelul de sus. 
 

Nr. grid Nr. fragment Observaţie Long Lat 

BM397 #5-6 fagul se regenerază N46.70223  E23.59976 

BM450 #5-6 fagul se regenerază N46.69906 E23.59738 

BM449 #5-6 fagul se regenerază N46.69938 E23.59569 

BM088,89 #1 fagul se regenerază N46.72520 E23.55616 

BM189,190 #3 fagul se regenerază N46.71288 E23.54001 

BM247,248 #3 carpenul se regenerează N46.70903 E23.53995 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
presiunile actuale 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată  
ameninţările viitoare 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este major afectată 
Pe toată aria examinată este o observaţie generală că gorunul (Quercus petraea) specia edificatoare acestui tip de 
habitat, nu se regenerează din seminţe. Seminţiș de 5-10 cm se poate găsi în număr redus, dar plante tinere (0,5 – 
6 m) deloc nu am găsit. În contră, fagul și carpenul au capacitea foarte mare de a se regenera din seminţe și 
vegetativ. Acest fenomen duce cu timpul la schimbarea compoziţiei pădurii și pierederea caracteristicii. 
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Faptul că gorunul nu se regenerează, inevitabil duce la transformarea cenozei prin dominanţa fagului și carpenului. 
 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actualeşi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
În două fragmente am găsit specia invazivă Robinia pseudacacia (salcâmul), în fragmentul #4 și #5. O altă specie 
(Impatiens parviflora) nu era în acest tip de habitat dar foarte aproape. 
 

Nr. grid 
Nr. 
Frag. Specia invazivă Long Lat 

Suprafaţa 
afectată 

BM500 #4 Robinia pseudacacia N46.68982 E23.55819 0.5 ha 

BM495 #4 Robinia pseudacacia N46.69137 E23.55552 0.5 ha 

BM451,452,453,471 #5-6 Robinia pseudacacia N46.69907 E23.60265 cca. 5 ha 

BM394,395,396,397 #5-6 Robinia pseudacacia N46.70269 E23.59713 cca. 10 ha 

BM399,400 #5-6 Robinia pseudacacia N46.70355 E23.60768 cca. 4 ha 

BM464 4 Impatiens parviflora N46.69743 E23.55727 În apropiere 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este major afectată 
În fragmentul #5-6 salcâmul a fost plantat cu mai multe decenii în urmă, astfel în unele locuri salcâmul alcătuiește 
stratul superior al arborilor. Salcâmul are o capaciate extraordinară de a se regenerare vegetativ, astfel în aceste 
părţi și statul arbuștilor e invadat de cloni de salcâm.  
Sunt foarte puţine specii erbacee care pot invada habitate de pădure, poate cea mai răspândită fiind Impatiens 
parviflora. Într-o singură locaţie am găsit specia, în pădure de fag, dar nu departe (200 m) de un gorunet 9170. 
Fiind vorba de o specie invazivă lemnoasă foarte agresivă va fi extrem de greu oprirea invaziei.  
Pe de altă parte se predictează omogenizarea florei datorită schimbărilor climatice și impactului antropic în general 
așa să se poate aștepta la specii invazive noi și fenomene de invazii accentuate în viitor. 
 
Gunoi și deșeuri solide 
E.03.01. Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actualeşi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
 

Nr. grid Nr. fragment Long Lat 

BM451, 452 #5-6 N46.69907 E23.60265 

BM088, 89 #1 N46.72520 E23.55616 

BM495 #4 N46.69055 E23.55830 

 
Depozitatea deșeurilor menajere și de construcţii în cantitate semnificativă este un fenomen sporadic, întâlnit doar 
în câteva locaţii 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 
Nu este un fenomen general, deșeuri se găsesc lângă drumuri sau localităţi. 
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Cu intensificarea activităţilor de recreere putem aștepta la o depozitare accentuată de gunoiuri. 
 

Măsuri de management propuse pentru menţinerea habitatului într-o stare de conservare favorabilă 
 
1. Interzicerea exploatării forestiere și extragerii lemnului mort 
Această măsură este menită să contracareze efectele presiunii și ameninţării  
B02.01.02 Replantarea pădurii cu copaci nenativi 
B02.02 Curăţarea pădurii 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare 
B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 
 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: specific în locaţii indicate la presiuni actuale, dar este indicat 
pe toată suprafaţa. 
 
Aceste habitate forestiere conform clasificării funcţionale a pădurilor din România se încadrează în Grupa 1 – 
Vegetaţie forestieră cu funcţii speciale de protecţie și Grupa a 2-a – Vegetaţie forestieră cu funcţii de producţie și 
protecţie. Astfel gospodărirea lor se poate încadra în două grupe: (1) păduri în care se reglementează procesul de 
producţie și (2) păduri în care nu se reglementează procesul de producţie. Privind situaţia dezavantajoasă a 
gorunului, măsurile de conservare în ambele cazuri trebuie concentrată la remedierea succesiunilor nedorite și 
stoparea degradării structurii habitatelor. Este absolut necesară o bună colaborare cu silvicultori pentru 
respectarea sfaturilor de conservare.  
 
Arborete în care NU se reglementează procesul de producţie: gospodărire în regim de conservare 
În astfel de păduri nu este permisă extragerea de material lemnos cu scopuri economice. Dacă este recoltare, este 
doar o tăiere de conservare pentru a susţine regenerarea treptată a pădurii. Tăierile se concentrează la suprafeţe 
mici, de obicei se vor aplica în ochiuri și în anii cu fructificaţie abundentă a gorunului. Speciile extrase vor fi în 
special speciile secundare cu pondere mare sau specii invazive. Aceste intervenţii au ca scop principal susţinerea 
regenerării naturale a gorunului. Datorită faptului că seminţișul de gorun nu suportă umbrirea, regenerarea lor 
naturală se presupune formarea unor goluri prin uscarea, căderea arborilor bătrâni. Dacă aceste goluri nu se 
formează spontan, atunci este nevoie se intervenţii sus menţionate. În afara de tăieri de conservare, sunt permise 
și lucrări de regenerare, cum are fi îngrijirea a seminţișurilor instalate prin alăturarea speciilor secundare la vârste 
tinere (în special carpen, dar și tei, arţari, frasin), lucrări de împădurire a terenurilor goale, de ajutorare a 
regenerării naturale, de introducere a subetajului și subarboretului etc.  
 
Arborete în care se reglementează procesul de producţie 
Şi în acest caz operaţiunile vor promova specia edificatoare (gorun). Pentru acest obiectiv se poate recurge la lucrări 
de ajutorare a regenerării și îngrijire a seminţișurilor: mobilizarea solului care va fi însămânţată, înlăturarea 
subarboretului sau a speciilor secundare abundente, plantaţii (dacă seminţișul nu se instalează nici în goluri), 
extragerea drajonilor și lăstarilor care ameninţă dezvoltarea plantulelor etc. 
În aceste păduri este foarte dificilă problematica plantaţiilor de brad (Picea abies) din interiorul sau în apropirera 
fragmentelor. Aceste plantaţii dăunează naturalităţii pădurilor și îngreunează regenerarea pădurii chiar și după 
eliminarea lor. Tăierea acestor plantaţii este indicată și urgentă, după care se instalează un sistem de monitoring 
pentru urmărirea regenerării spontane a pădurilor. Condiţiile abiotice şi climatice din zona unde se află situl permit 
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regenerare naturală a acestor păduri, dar trebuie avut în vedere pericolul cauzat de specii invazive și de dominanţa 
speciilor mult mai competitivi decât gorunul. 
 
2. Eliminarea speciilor de plante invazive lemnoase. 
 
Această măsură este menită să contracareze efectele presiunii și ameninţării  
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: specific în locaţii indicate la presiuni acuale 
 
Salcâmul (Robinia pseudacacia) este singura specie invazivă care prezintă presiuni și ameninţări viitore în situl 
studiat.  
Metode și tehnici folosite pentru combaterea speciei de Robinia pseudacacia: 
Sistemul de defrișare mecanică cu ajutorul mașinilor de curăţat pajiști acţionate cu tractoare sau manual reprezintă 
o soluţie parţială și nu este recomandat, deoarece salcâmul se regenerează forte uşor şi abundent cu ajutorul 
lăstarilor. Aplicarea substanţelor chimice este absolut necesară în cazul acestei specii lemnoase. Se recomandă 
aplicarea erbicidelor pe bază de glifozat (de ex. Roundup), care nu se consideră a fi toxic speciilor de polenizatori 
şi apelor. Substanţa chimică se aplică la sfârșitul lunii septembrie. În trunchiul copacului de salcâm se fac 4-8 găuri 
oblice cu diametrul de 8-10 mm, la o înălţime de 1 m. În aceste găuri se injectează cu siringă substanţa chimică în 
concentraţie de 100%. Gaura se astupă cu o bucată de lemn pentru a împiedica scurgerea şi diluţia substanţei. 
Dacă indivizii trataţi nu se usucă, tratamentul trebuie repetat în anul următor. Tăierea şi transportul copacilor este 
recomandat începând cu al doilea an de la tratament. Literatura de specialitate afirmă că 90% din indivizii trataţi 
nu au produs frunze în primăvara următoare. 10% din copacii trataţi au produs frunze bolnave sau doar o parte din 
ramuri se înverzea. După un nou tratament toţi indivizii au murit. După tăierea trunchiurilor, indivizii trataţi nu au 
făcut lăstari deloc. Paralel cu înlăturarea copacilor vegetaţia ierboasă se regenera rapid, sugerând că substanţele 
chimice chiar nu au afectat alte specii. Dacă indivizii trataţi nu sunt tăiate, se usucă rapid şi de obicei se rup din 
trunchi după trei ani (Horváth 2012). 
 
3. Reducerea fragmentării și mărirea suprafeţei habitatului prin lucrări de restaurare 
Această măsură este menită să contracareze efectele presiunii și ameninţării  
J03.02.01 Reducerea migraţiei/bariere de migraţie 
J03.02 Fragmentare accentuată: reducerea conectivităţii de habitat din cauze antropice 
 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: specific în locaţii indicate la presiuni acuale 
 
Deoarece compoziţia specifică a habitatelor 9170 și 91Y0 sunt foarte asemănătoare și se diferenţiează doar prin 
expoziţie și condiţii abiotice (91Y0 conţine mai multe elemente termofile), conectarea acestor tipuri de habitate 
este foarte indicată (Anexa 1, relevee fitosociologice din 9170 și 91Y0). Prin formarea coridoarelor și restaurarea 
suprafeţelor defrișate (în apropierea gridurilor BM122-123-136-137-151-152) se poate lega fragmentele #1, #2 și 
#3. În feagmentul #5 și #6, unde cele două fragmente sunt foarte apropiate se poate recurge la acceași măsuri.  
 
4. Stoparea/împiedicarea schimbării compoziţiei și structurii habitatului 
Această măsură este menită să contracareze efectele presiunii și ameninţării  
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J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe toată suprafaţa habitatului 9170 
Trebuie studiat condiţiile în care seminţele de gorun (Quercus petraea) germinează și se dezvoltă pentru a putea 
oferi condiţii specifice regenerării spontane a acestei specii edificatoare. În cazul în care umbirea și competiţia altor 
specii împiedică dezoltarea plantulelor, intervenţii active (platări) vor fi necesare.  
 
5. Monitorizarea fragmentelor de habitate 9170 
Monitorizarea anuală a habitatelor 9170 este necesară pentru urmărirea efectelor produse de măsurile de 
management propuse în planul actual şi pentru a le recalibra acolo unde se dovedeşte a fi nevoie. Pe termen lung 
recomandăm monitorizarea în fiecare 5 ani a habitatelor. În perioada monitorizării este necesar o ieșire pe teren 
primăvara în aprilie-mai pentru inventarierea speciilor cu înflorire timpurie și o ieșire vara, în luna iulie-august 
pentru a monitoriza restul speciilor vernale, autumnale. Se vor controla limitele habitatului pentru a detecta 
schimbări în suprafaţa acestuia, se vor efectua relevee fitosociologice și liste complete de specii pentru 
determinarea schimbărilor în gradul de deteriorare a habitatului. Se vor monitoriza populaţiile speciilor non-native 
invazive sau a speciilor native problematice care pot duce la degradarea habitatului. Datele colectate trebuie să 
permită efectuarea eventualelor intervenţii de restaurare sau modificarea managementului de susţinere și 
conservare.  
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Anexa 1. Relevee fitosociologice pentru habitatele următoare: 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum. 91Y0 - Păduri dacice de stejar și 
carpen în situl Făgetul Clujului - Valea Morii. 
 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Unitate grid BM487 BM476 BM296 BM244 BM311 BM139 BM221 BM220 BM249 BM134 

Unitate grid    BM245 BM312     BM133 

Datele colectate releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu 

Data 7/4/2014 7/4/201
4 

7/8/2014 7/22/2014 7/22/2014 8/18/2014 8/18/2014 8/18/2014 8/18/2014 8/19/2014 

Cod Natura 2000 9170 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 9170 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 

Expoziţie, înclinare 0 V, 45 0 N, 45 0 0 0 SV, 3 SV, 5 E, 5 

Naturalitate 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

Invazie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lemn mort 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 

Mușchi 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Diametrul trunchilor Qp:35,30,3
8 

Qp: <40 Qp: 40, 36 Qp: 20, 25 Qp: 41, 32, 39 Qp: 
40,46,36 

Qp:36,41,4
4 

Qp: 
42,39,40 

Qp: 
39,35,37 

Qp:30,27,2
9  Cb: 45,40  Cb: 20, 22 Cb: 15 Cb: 20 Cb: 20,18 Cb:28,25 Cb:27,20 Cb: 27,24  

   Fs: 40 Fs: 25, 27 Tc: 25  Fs: 40,44 Fs:52,37   
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Nr. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Unitate grid BM170 BM191 BM190 BM104 BM089 BM100 BM429 BM454 BM395 BM450 

Unitate grid BM169     BM099   BM396 BM449 

Datele colectate releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu 

Punctele GPS 1241 1243 1245 1253 1254 1255 1019 1021 1034 1027 

Data 8/19/2014 8/19/2014 8/19/2014 8/19/2014 8/21/2014 8/21/2014 7/7/2014 7/7/2014 7/7/2014 7/7/2014 

Cod Natura 2000 91Y0 9170 9170 91Y0 9170 9170 9170 9170 9170 9170 

Expoziţie, înclinare NV, 5 SSV, 10 SSV, 5 V, 15-20 E, 20-25 E, 15-20 ESE, 5-7 SV, 20 S, 30 0 

Naturalitate 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 

Invazie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lemn mort 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

Mușchi 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Diametrul trunchilor Qp: 30,27,28 Qp: 40,37,36 Qp>37,42 Qp:<30 Qp: 35,42,34 Qp:50,35,29  Qp:50,44  Qp:80,75 

 Cb: 20,18 Cb: <20 Cb: <20  Cb:15,17,12 Cb:20,24,29  Cb:42,35  Cb:40 

  Tc> 50,46   Fs:25,27 Fs: 52,47  Fs:30  Fs:35 

 
Qp = Quercus petraea, Fs = Fagus sylvatica, Cb = Carpinus betulus, Tc = Tilia cordata, Robpse = Robinia pseudacacia, Bp = Betula pendula, Ac = Acer capmestre, 
St = Sorbus torminalis. 
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Nr. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Unitate grid BM495 BM452 BM394 BM451 BM399 BM399 BM368 BM400 BM250 BM067 

Unitate grid  BM471 BM393     BM430 BM281 BM056 

Unitate grid  BM453       BM280 BM079 

Datele colectate releveu releveu lista de specii specii dom specii dom releveu releveu specii dom releveu releveu 

Punctele GPS 967 1022 1033 1025 1042 1043 1044 1045 1204 1213 

Data 7/4/2014 7/7/2014 7/7/2014 7/7/2014 7/7/2014 7/7/2014 7/7/2014 7/7/2014 8/18/2014 8/19/2014 

Cod Natura 2000 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 91Y0 91Y0 

Expoziţie, înclinare  SSV, 10   0 SV, 10 SV, 10 S, 30 0 V, 3-5 

Naturalitate 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

Invazie 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

Lemn mort 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

Mușchi 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Diametrul trunchilor Qp<40 Qp:60,57,52 Qp:70,80  QP:45,37 Qp:45,43 Qp:50,45 Qp:20,25 Qp<40 Qp<40 

  Cb:20 Fs:80,75  Fs:30,35 Fs:28,31 Fs:20,30 Cb:20,25 Tc<40  

  Robpse:30   Bp:40 Bp:35 Bp:40 Bp:38,40   
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Nr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Unitate grid BM189 BM098 BM113 BM0057 BM0068 BM019 BM029 BM031 BM052 BM063 

Unitate grid BM188          

Datele colectate releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu 

Punctele GPS 1248 1257 1265 90 92 93 95 97 109 110 

Data 8/19/201
4 

8/21/201
4 

8/21/201
4 

5/6/2014 5/6/2014 5/8/2014 5/8/201
4 

5/8/201
4 

5/9/2014 5/9/2014 

Cod Natura 2000 9170 9170 9170 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 

Expoziţie, înclinare NV, 10 0 SE, 5 NE; 30 S;2 N, 20 NV, 15 N, 30 S, 10 S-V, 5 

Naturalitate 4 2 2 3/4 4 3/4 4/5 3/4 4 4 

Invazie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lemn mort 1 3 3 2 2 2 2 2 2/3 2 

Mușchi 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

Diametrul trunchilor Qp:35,29 Qp:30-40 Qp:30,32 Fs:130, 110, 93  Qr:195, 112 Fs :60, 56 - - Qp :43, 28 Qp :40, 50, 50   

 Fs:35,32 Cb:25,31 Cb:25-30 Cb:74 Cb:120,86 Tp :34   Cb :18 Cb :17, 18 

 Cb:<20   Pa:51 Ac:68 St :30   Fs :22  

    Tc:69     Tp:14,  
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Nr. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Unitate grid BM087 BM088 BM138 BM155 BM126 BM072 BM108 BM095 BM071 BM060 

Unitate grid     BM125      

Datele colectate releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu releveu 

Punctele GPS 114 123 126 130 144 155 170 171 175 176 

Data 5/9/20
14 

5/21/2014 5/21/201
4 

5/21/2014 5/23/2014 5/23/2014 5/24/2014 5/24/2014 5/24/2014 5/24/2014 

Cod Natura 2000 9170 9170 9170 9170 9170 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 

Expoziţie, înclinare V, 5 S-SE, 8 S, 5 V, 10 NV, 5 S, 5 V, 5 SV, 5 plato plato 

Naturalitate 3 3/4 3/4 3/4 3/4 4/5 3/4 4 4 4 

Invazie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lemn mort 2/3 2/3 2/3 2 2/3 2/3 1 2 2 1 

Mușchi 2 1 1/2 1/2 2 2 1 1/2 2 2 

Diametrul 
trunchilor 

 Qp :35, 70, 
37,  

Qp :34, 
50  

Qp :45, 41, 
38  

Qp :45, 42  Qp :40, 63 Q.p. :30, 
42 

Qp :44, 35 Fs :33, Qp 
:43,27,28, 

 

  Cb :20  Cb :26 Cb :24 Fs :36 Cb :25 Cb :13 Cb :20  Cb :20  

   Tp :28 Fs :27    Fs: 52, 50   
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Nr. 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 

Unitate grid BM071 BM06
0 

BM03
9 

BM03
0 

BM46
2 

BM49
4 

BM04
1 

BM04
0 

BM21
5 

BM21
7 

BM27
9 

BM27
7 

BM24
6 

BM08
3 

BM485 

Unitate grid            BM27
6 

   

Datele colectate releveu releve
u 

releve
u 

releve
u 

releve
u 

releve
u 

releve
u 

releve
u 

releve
u 

releve
u 

releve
u 

releve
u 

specii 
dom 

specii 
dom 

releve
u Punctele GPS 175 176 180 193 214 206 17 18 34 37 39 47 42 172 215 

Data 5/24/2014 5/24/2
014 

5/24/2
014 

6/15/2
014 

7/4/20
14 

7/4/20
14 

8/8/20
14 

8/8/20
14 

8/31/2
014 

8/31/2
014 

8/31/2
014 

8/31/2
014 

8/31/2
014 

5/24/2
014 

7/4/20
14 Cod Natura 2000 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 91Y0 9170 91Y0 91Y0 9170 9170 91Y0 91Y0 9170 91Y0 9170 

Expoziţie, înclinare plato plato V, 10 S,5 plato NE,10 NEE,5 E,5 NV,25 V,3 V,4 V,5    

Naturalitate 4 4 3/4 3/4 5 3/4 3/4 4 3/4 4 4 4   4 

Invazie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Lemn mort 2 1 2/3 2 2 2/3 2 1/2 3 3 2/3     

Mușchi 2 2 2 1 1/2 2 2 2 1 1 1     

Diametrul trunchilor Fs :33,  
Qp 
:43,27,28 

 Qp 
:35, 
33, 37 

Qp:45,
34 

Qp:28,
28,31 

Qp:40,
35 

Qp:40,
28,30, 

Qp:32,
45 

Qp:30,
30 

Qp:50,
55 

Qp:45,
45 

    

 Cb :20 
 

 Cb :22, 
20 

 Cb:26 
 

 Ap:35 
 

Cb:17 
 

Cb:13,
16 

Cb:16 
 

 Cb:20,
24 

Cb:18 
 

    

    Pa :30   Fs:35   Pa:30 Fs:35 Fs:33 Tc:40     
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Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64

Specii din coronament 1

Acer campestre 3 5 10 3 3 3

Acer platanoides 10 2 5 5 3

Acer pseudoplatanus 2 5 5 3

Betula pendula 3 7 da 25 10 15 5 25

Carpinus betulus 15 30 5 2 30 2 10 15 15 15 50 7 5 5 10 35 20 da 10 60 60 7 60 85 60 35 65 30 20 25 30 5 20 6 5 25 5 20

Cerasus avium 2 1 5 3 5 5 3 2 2 10 5 2 2 25

Fagus sylvatica 5 8 20 20 5 20 15 10 7 5 10 15 15 10 25 10 45 5 da 20 20 10 5 15 3 45 80 3 5 5 10 45 3 10 6 10 5 30 5 25 6 15

Fraxinus excelsior 1

Populus tremula 8 20 20 da 5 5

Quercus cerris 1

Quercus petraea 40 40 25 30 30 40 35 45 47 25 40 35 40 65 50 30 30 60 50 45 35 15 60 da 30 15 60 20 40 5 55 5 3 60 47 60 50 40 15 45 25 46 70 65 65 53 40 35 60 50 65 60 40 65 35 70 25 65 65

Quercus robur 5 15 + 15 10

Robinia pseudacacia 5 10 5

Sorbus torminalis 3 2

Tilia cordata 8 5 5 10 30 25 15 10 5 7 30 1 25

Tilia platyphyllos 2 10 70 35 5 2 5

Specii din coronament 2

Acer campestre 5 10 2 5 2 1 +

Acer platanoides 5 1

Carpinus betulus 32 6 7 20 10 25 15 30 30 30 60 50 3 40 15 15 40 3 5 20 35 10 10 15 7 8 17 10 10 5 5 5 25 3 10 20 2.5 5 40 4 5

Cerasus avium 2

Fagus sylvatica 8 12 3 3 3 2 1 2.5

Populus tremula 10

Quercus petraea 2 30

Sorbus torminalis 2 2 3 1 10 10 10

Tilia cordata 3 2 5 10 2 5 8

Tilia platyphyllos 3 5 10 2 8 2 5 3 +

Specii de arbuști

Acer campestre + + +

Betula pendula 0.5 1

Carpinus betulus 10  + 2 1 0.5  + 2 2 1 da 2 2 2 1 1 + + 1 1

Cerasus avium 3  +  +

Clematis vitalba  + + + 1 + + +

Cornus mas 0.5 3

Corylus avellana 10  +  + 15 5 20 7 3 0.5 da 3 5 5 1 0.5 2

Crataegus monogyna  +  + 0.5  +  + 1  +

Daphne mesereum +

Euonymus europaeus  +

Euonymus verrucosus

Fagus sylvatica 4  + 1 2 0.5 0.5 1 10  + multe 2 3 3 1 1.5 0.1 + 1

Malus sylvestris 1

Lonicera xylosteum  + da 1

Populus tremula  + 2

Quercus petraea 0.5 1

Robinia pseudacacia  +

Rubus sp.  +

Sambucus nigra

Sorbus torminalis 0.5 3

Tilia cordata 1 6 2 2 2

Tilia platyphyllos 5 0.5 +

Viburnum opulus  + 1
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Specii din stratul ierbos

Aconitum vulparia  + + +

Actaea spicata + +

Aegopodium podagraria 2 1  + 1 5

Ajuga reptans  +  + 1  + 0.5  +  +  +  +  + 0.3 da  +  +  + 0.2 + + + + + + + + 1 + 1 1 + + +

Alliaria petiolata da  + +

Anemone nemorosa  +  +  +  +  +  +  + 15 + + 3 6 2 6 7 2 1 5 + 7 4 1.5 + 2 1

Anemone ranunculoides + 2 +

Anthryscus sylvestris + + 1

Aposeris foetida 7 6  + 0.5 0.2  + 1 0.2  + 12 10 10 15 5 da 1 2  + 0.3 1 + 1 1 + + 3 + 1 + 2 + 5 10 + + + 2

Arabis hirsuta +

Arctium lappa +

Asarum europaeum  + 1 3 2  + 2 da 3 1 1 5 1  + 4 5 5 6 1 + 1 0.5 2 2 + 1 1 +

Asperula odorata  +  +  + 0.5  +  + 0.5  + da  + 3 0.5 2 1 4 1 + 2 + + + 2 5 5 2 1 + + + 3

Aster amellus

Astragalus glycyphyllos + + + +

Athyrum filix-femina  + da

Betonica officinalis

Brachypodium pinnatum

Brachypodium sylvaticum 1  +  + 0.5  + da  +  + + +

Bromus benekenii  + 2

Bupleurum falcatum

Calamagrostis arundinacea  + 10 12  +

Calamintha acinos  +

Campanula patula +

Campanula persicifolia  +  +  +  +  +  + +

Campanula rapunculoides 5  +  +  + 0.5  +  +  + 0.5 2 2 1 + 3 1 + 1 1 5 3 3 15 + + 0.5

Campanula trachaelium  +

Cardamine impatiens + + + + + 1

Carex digitata  +  +  + 3  +  + + + + 3 + + 2 0.5 0.5 + + + +

Carex divulsa  +

Carex pairae + + 2 3

Carex pilosa 4 20 1 2 0.5 1 7 8 0.5 3 5  + 13 3 + 2 40 30 5 14 16 1 5 + 1 10 2 20

Carex sylvatica  +  + 0.2  +  +  +  +  + da 0.3 2

Cephalanthera damasonium +

Cephalanthera longifolia +

Clinopodium vulgare +

Convallaria majalis  +  +  + + + + 1 + + + + + 0.5 1 0.5 + 1 + + 1 +

Convolvulus arvensis +

Cruciata glabra  +  +  +  +  + + 4 + 0.5 + + + +

Dactylis glomerata + 2 + 1

Dactylis polygama  + 10  +  + 2 3 1  + 2 0.5  + da da  +  +  + + 2 1 + + 1 2 1 1 + + + 1 1

Delphinium fissum + +

Dentaria bulbifera 0.2 2 1 4 + + 5 3 1 + 1 1

Dianthus giganteus

Dictamus albus

Digitalis grandiflora  +  +

Dryopteris filix-mas  + + +

Elymus repens

Epipactis purpurata  +

Euphorbia amygdaloides  +  +  +  +  +  +  + da  +  +  + 1  +  + + + + + 1 + + + +

Euphorbia cyparissias +

Festuca altissima +

Festuca drymeia  + 70 2  +  + 10  + 35  + 0.5 1 2 3 7 5 1 1 1 + + 1 2 5 50 20
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Festuca gigantea  +

Festuca heterophylla  +  +

Fragaria vesca  +  +  +  +  + + + + .

Gagea lutea +

Galeobdolon luteum  + 0.5  + 2 0.2 4 2 1  + 0.5 2 7  +  + 1  + 2 0.5 1 1 1 2 + + + 1 + + 2 2 + +

Galeopsis speciosa  + da

Galium aparine + 20 + + + + 1 1 2 3 + 2

Galium schultesii 1  +  + 1  + 3 0.5 1  + 0.2 2 2  + 2 da da  +  + + 2 + 2 + 0.5 2 20 1 3 15 1 + 1 1 + 2

Genista tinctoria  +

Geranium phaeum +

Geum urbanum  +  +  +  +  + + + + + +

Glechoma hirsuta  + 2  +  +  +  +  + 1 2 + + + + + + + + 1 + + + + + + + 1 5 +

Hedera helix  + + + +

Helleborus purpurascens  +  +  +  +  + + + + + + + + + +

Hepatica nobilis 2 3  + 0.5 3 4  + 1 3 1 3 2 + 4 + + 1 1 + 1 + + 5

Hieracium murorum  + 0.5  +  +

Hieracium pilosella +

+

Hieracium spp. + +

Hypericum perfoliatum  +  + + + +

Iris graminea  +  +  +  + 1 + +

Lactuca serriola  +

Lathyrus hallersteini 0.2  +  +  + 0.2  +  + + + + + + + + + 0.5 +

Lathyrus niger  +  +  + + 1 + + + + + + + 0.5 0.5 + 1 + + + 0.5

Lathyrus pratensis +

Lathyrus transsilvanicus 1

Lathyrus venetus  +  +  +  +  + + + +

Lathyrus vernus 0.3  +  + + + + + + + + + + + + 1 + + + 1 1

Lilium marthagon  + + + +

Luzula luzuloides  +  + 1 5 1 0.3  +  +  +  + da  + + + +

Luzula pilosa + + + 1

Luzula sylvatica  +  +  +  +  + da  +

Lysimachia nummularia +

Lysimachia vulgaris  +

Majanthemum bifolia  + 1  +  +  + 1 da da 2 0.2 +

Melampyrum bihariense  +  +  +

Melica nutans  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1 + + + +

Melica uniflora  +

Melittis melissophyllum  +  +  +  +  +  +  +  + da da  +  + 0.5 + 1 + + 0.5 + +

Mercurialis perennis  +  + + 10 15 20 2 +

Milium effusum  +  +  +  + + + 1 + + +

Mycelis muralis  +  +  + 0.5  + + + + + +

Neottia nidus-avis + + + +

Orobanche spp.

Oxalis acetosella  +  +

Paris quadrifolia da 0.3

Plantago lanceolata +

Plantanthera bifolia  +  +  +

Poa annua 2

Poa angustifolia 2

Poa nemoralis 5  +  + 3  +  + 1  +  +  + 2 + 3 0.5 + + 10 + + 10

Polygonatum latifolium  +  + 45 6 15 1 + + 2 + 0.5 1 4 + +

Polygonatum multiflorum  +  +  +  +  +  +  + + 6 15 + 1 + + + + 0.5 2 + + +

Polygonatum verticillata  +  +  +

Hieracium sabaudum ssp. 

virescens
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Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64

Primula veris +

Prunella vulgaris  +

Pteridium aquilinum 5  +  + 2

Pulmonaria mollis +

Pulmonaria officinalis  +  +  +  + 0.3  +  +  + 0.5  +  + 0.3  + 1 2 1 + + + + + + + 1 + + + 1 + + + +

Ranunculus auricomus  +  +  + da  + + + + +

Ranunculus fallax + +

Ranunculus ficaria +

Rubus sp.  + +

Salvia glutinosa  +  +

Sanicula europaea  +  +  +  + 0.3  + 0.3 2 2  +  +  + 0.3 da da  +  +  + + 1 1 + + 2 + + 1 + + + 3

Scilla vindobonensis +

Scrophularia nodosa  +  +  +  + +

Sedum maximum  + + + +

Silene vulgaris +

Stachys sylvatica 1

Stellaria holostea  +  +  +  +  +  + 0.5  +  + da  +  + 4 2 1 + + + + + + 0.5 + 1 2 + + + + + +

Stellaria media  + + + +

Symphytum tuberosum  +  +  + da 1 1 + + + + + + + 1 1 + + 2 10 2 2

Tanacetum corymbosum + +

Tanacetum vulgare + + +

Taraxacum officinale + +

Trifolium medium  +  +  +  +  + 2 + + + + + + +

Urtica dioica + +

Veratrum album + +

Veronica chamaedrys + +

Veronica officinalis  +  +  +  +  + + +

Veronica urticifolia  +

Vicia dumetorum  +  + + + + +

Vinca minor +

Vincetoxicum hirundinaria  +  +  +  + + +

Viola mirabilis 0.1 0.5 +

Viola reichenbachiana  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + da 0.5  +  + 0.3 1 + + + + + + + + + + + 1 2



 
 

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 P a g e  |  

 

 
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63

Regenerare

Acer campestre  +  +  +  +  +  +  +  +  + + + 1 6 + + 5 1 + 0.5 + + + +

Acer platanoides  +  +  + + + 1 + + + + 1

Acer pseudoplatanus  +  + + 1 + + + + +

Carpinus betulus 1  + 10  + 2  +  + 0.3 3  +  + 2  + + 1 + + 25 + 1 2 1 + + 1 2 0.5 + 1 + 1 + + + +

Cerasus avium  +  +  +  +  +  +  +  +  + + + 1 + + + + + + + + + + + + + + +

Cornus mas +

Cornus sanguinea +

Corylus avellana  +  +  +  + +

Crataegus monogyna  +  +  +  +  +  +  +  +  + + + 1 + + + + + + + +

Euonymus europaeus  +  +  +  + + + + +

Euonymus verrucosus + + + +

Fagus sylvatica  +  +  +  + 0.5  +  +  +  + 5 50%  + + 1 + + + 1 + 1 1 + 5 1 + 1 + + + + 0.5

Ligustrum vulgare + + + +

Lonicera xylosteum  + + + + + 5

Populus tremula 10 + + + 2 +

Quercus petraea  +  + 0.5  +  +  + 0.3  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + + 1 + 1 + + 1 + + + 1 1 3 1 + + + + 1 + 1

Quercus robur + 1

Robinia pseudacacia  +

Rosa canina + + +

Rubus caesius +

Sambucus nigra 1

Sorbus aucuparia  +

Sorbus torminalis  + + + +

Tilia cordata  +  +  + + + 1 0.5 5 + 2

Tilia platyphyllos + + 1 1 1 5 + + + +

Ulmus glabra + +

Viburnum lanatum +

Viurnum opulus +
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Habitatul 7230 Mlaştini alcaline 
 
Cod Natura 2000: 7230 
Situl în care apare ca habitate de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) 
 
Descrierea generală a tipului de habitat 
Acest tip de habitat reprezintă mlaştini eu-mezotrofe, care se formează în apropierea izvoarelor şi a râurilor (Sanda 
şi col. 2008), sau datorită pânzei freatice ridicate (Mihăilescu 2001) în urma stagnării apelor din ploi (Diaconescu 
1973). Poate fi caracterizată prin fluctuaţia minimă a nivelului de apă (Šefferova Stanova şi col. 2008). Se dezvoltă 
pe soluri mlăştinoase, gleice, cu reacţie puţin acidică sau neutră, dar in general bazică (pH intre 5,8 - 8,2), bogate 
în carbonat de calciu, iar conţinutul de substanţe organice este variabilă. Apare pe terenuri plane sau puţin 
înclinate, în regiuni colinare şi montane (460-1750 m), cu precipitaţii între 750-1100 mm (Doniţă şi col 2005). În 
ceea ce priveşte structura vegetaţiei, acesta are de obicei o înălţime joasă sau medie, şi este alcătuită din 3 nivele: 
unul din briofite şi două din specii ierbacee (Haraszthy 2014). 
 
Habitatele din România 
R5405 - Mlaştini sud-est carpatice, eutrofe cu Carex flava şi Eriophorum 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) 
Asociaţii vegetale 
Carici flavae – Eriophoretum latifolii Soo 1944, Carici flavae – Blysmetum compressi Coldea 1997, Orchido – 
Schoenetum nigricantis Oberd. 1957 (Syn.: Schoenetum nigricantis Pop et al. 1962; Schoeneto- Armerietum 
barcensis Morariu 1967), Caricetum davallianae Dutoit 1924, respectiv Seslerietum uliginosae (Palmgren 1916) 
Soó 1941 (Gafta şi Mountford 2008, Sanda şi col. 2008). 
Specii caracteristice 
Blysmus compressus, Carex davalliana, Carex flava, Eriophorum latifolium, Schoenus nigricans, Sesleria uliginosa, 
Carex distans, C. hostiana, C. lepidocarpa, C. panicea, Dactylorhiza incarnata, D. maculata, Eleocharis quinqueflora 
(Heleocharis pauciflora), Epipactis palustris, Liparis loeselii, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Primula 
farinosa, Polygala amarella, Swertia perennis, Tofieldia calyculata. Speciile de muşchi caracteristice sunt: 
Calliergonella cuspidata, Bryum pseudotriquetrum, Campylium protensum, Campylium stellatum, Cratoneuron 
filicinum, Limprichtia revolvens, Tomentypnum nitens. Deoarece în timpul verii pânza freatică scade sub nivelul 
solului (Gergely 1966, Sanda şi col. 2008), apar în aceste habitate numeroase specii caracteristice ordinului 
Molinietalia caerulaea Koch 1936: Caltha laeta, Cirsium rivulare, Deschampsia cespitosa, Equisetum palustre, 
Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, Linum catharticum, Lychnis flos-cuculi, Succisa pratensis (Morariu 1967, 
Raţiu 1972, Coldea 1973, Gergely şi Raţiu 1974, Gafta şi Mountford 2008, Sanda 2008). 
În acest tip de habitat vegetează şi multe specii relicte sau rare, unele reprezentând specii caracteristice ale 
habitatului. Pe lângă acestea, alte specii importante care apar în acest habitat sunt: Armenia barcensis (Morariu 
1964, Ularu şi Danciu 1968), Ligularia sibirica (Ularu şi Danciu 1968, Ularu 1971, Raţiu 1972), Menyanthes trifoliata 
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(Gergely 1966, Ularu 1971, Raţiu 1972, Coldea 1978), Pedicularis sceptrum-carolinum (Morariu 1964, Ularu 1971, 
Ularu şi Danciu 1968), Trollius europaeus (Gergely 1966, Raţiu 1972, Diaconescu 1973), Valeriana simplicifolia 
(Raţiu 1972, Coldea 1973, Gergely şi Raţiu 1974, Parascan şi Danciu 1976). 
Arealul tipului de habitat 
Acest tip de habitat are o distribuţie largă în Europa, poate fi regăsită în mai multe regiuni biogeografice. 
Altitudinea, regiunea biogeografică în care se află, respectiv trăsăturile apei, care asigură alimentarea mlaştinii 
contribuie la formarea unor staţiuni variate în privinţa compoziţiei de specii şi totuşi similare din punct de vedere 
fiziognomic (Šefferova, Stanova şi col. 2008). 
 
Distribuţia în Romania 
Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei (Muntele Bătrâna, Vf. Buhăiescu, Piatra Rea-Dealul Prisăcii, Valea Rebra, Puzdra 
Mare – Izvorul Fantanii), Munţii Ceahlău, Munţii Rarău, Munţii Călimani, Munţii Gilău (Valea Morii), Munţii Bistriţei, 
Bistriţa Aurie, Munţii Baraolt, Depresiunea Giurgeului, Depresiunea Bilbor, Defileul Mureşului, Valea Gurghiului, 
Valea Runcu, judeţul Harghita (Depresiunea Ciucului, Sintimbru). 
Carpaţii Meridionali: Muntele Leaota, Munţii Piatra Craiului, Munţii Ţarcu-Godeanu, Valea Sadului, Munţii Bucegi, 
Valea Jiului;, judeţul Braşov (Noua, Codlea, Dumbrăviţa, Valea Garcinului, Prejmer, Hărman, Bod, Stupini); in 
regiunea montana şi etajul subalpin, în depresiuni intramontane. 
Carpaţii Occidentali: Intregalde, Valea Morii, Munţii Gilău (Valea Runcului), Manăstireni, Feneş, Valcelele, Tarnava 
Mare, Muntele Plopiş, Valea Remeţului, Munţii Plopiş, Depresiunea Trascău, Perşani, Valea Iadului, Depresiunea 
Iara, Valcelele; in regiunea montană şi colinara, in depresiuni intramontane (Doniţă și col. 2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Habitatul 7230 și specia Schoenus nigricans în sit (Foto: Kiss Réka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Speciile Carex flava şi Eriphorum latifolium (Foto: Szabó Csilla). 
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Descrierea metodelor utilizate pentru colectarea şi prelucrarea datelor 
Deoarece literatura de specialitate ne-a oferit informaţii precise despre locaţiile unde a fost semnalată habitatul 
de interes comunitar cu codul 7230 (Ruprecht 1998, 1999), cartarea şi evaluarea acestuia era bazată pe aceste 
informaţii.  
Începând din luna mai, toate smârcurile enumerate şi cartate de Ruprecht (1998) erau vizitate de mai multe ori 
pentru inventarierea lor. Suprafaţa acestor smârcuri fiind foarte restrânsă în Valea Morii, am avut posibilitatea să 
examinăm toate fragmentele cu mare rigurozitate. Evaluarea stării de conservare a habitatului s-a realizat prin 
efectuarea releveelor fitosociologice şi prin întocmirea listelor de specii, compoziţia floristică fiind esenţială pentru 
identificarea tipului de habitat. Numărul releveelor a fost determinat de suprafaţa fragmentului examinat, iar lista 
de specii a fost realizată în timpul mai multor deplasări pe teren în diferite perioade ale sezonului de vegetaţie 
pentru a obţine o listă cuprinzătoare. Toate aceste informaţii au fost fixate pe fişe de teren care, pe lângă acestea, 
a conţinut şi următoarele date: data deplasării pe teren, numele experţilor, date generale despre habitat, respectiv 
asociaţia vegetală, acoperirea vegetaţiei, a necromasei, a stratului de muşchi, respectiv a suprafeţei de apă, 
expoziţiunea şi înclinarea terenului, factorii de periclitare.  
Hărţile de distribuţie au fost realizate cu ajutorul GPS-ului, prin delemitarea cu track-uri a pâlcurilor aparţinând 
acestui habitat. 
 
Date din literatura de specialitate privind habitatul pentru aria protejată luată în discuţie 
Pop I. şi colaboratorii săi (1962) semnalează din Valea-Morii două asociaţii care formează habitatul 7230: Cariceto-
Eriophoretum latifoliae, respectiv Schoenetum nigricantis, cea de a doua fiind o asociaţie foarte rară în ţara noastră.  
Ruprecht E. (1998) oferă date exacte referitoare la răspândirea acestui tip de habitat în Valea Morii. Autoarea 
semnalează opt smârcuri mlăştinoase, în care asociaţia cea mai frecventă este Carici flavae-Eriophoretum latifolii: 
este prezentă in şapte smârcuri, în timp ce asociaţia Schoenetum nigricantis vegetează pe smârcul 8 şi in partea 
sudică a smârcului 4. 
 
Rezultatele 
 
Perioada de colectare a datelor din teren: 05.2014 - 08.2014 
 
Distribuţia tipului de habitat 
Acest tip de habitat apare în fiecare smârc mlăștinos care mai există în Valea-Morii și formează pâlcuri relativ 
întinse, cu excepţia smârcului 6, unde găsim un pâlc foarte mic. Totodată, în smârcul 7, pe lângă pâlcul mai mare 
sunt și numeroase staţiuni foarte reduse ca și suprafaţă. 
 
Statutul de prezenţă este: izolat. 
 
Suprafaţa ocupată conform hărţii de distribuţie 
1,9616 ha - conform evaluării pe teren din anul 2014, din care 1,1914 ha în afara sitului 
3,334 ha - după Formularul standard 
 
Distribuţa tipului de habitat 7230 în situl Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) 

Cod 
Natura Data 

GRID 
200_1 

GRID 
200_2 N WGS84 E WGS84 Area m2 
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2000 

7230 06-06-2014 BM422   46.69994 23.58915 13.79 

7230 06-06-2014 BM423   46.70092 23.59119 29.64 

7230 06-06-2014 BM423   46.70086 23.59117 9.86 

7230 06-06-2014 BM423   46.70087 23.59136 11.63 

7230 06-06-2014 BM423   46.70074 23.59169 29.43 

7230 06-06-2014 BM423   46.7007 23.59181 11.67 

7230 06-06-2014 BM423   46.70059 23.59189 19.67 

7230 06-06-2014 BM423   46.70048 23.5915 68.87 

7230 06-06-2014 BM423   46.70067 23.5915 29.5 

7230 06-06-2014 BM423   46.70057 23.59134 13.82 

7230 06-06-2014 BM423   46.70063 23.59094 11.74 

7230 18-06-2014 BM392   46.7022 23.58731 4.73 

7230 30-08-2014 BM231   46.71079 23.57756 101.73 

7230 06-06-2014 BM203 BM204 46.71317 23.57983 706.18 

7230 06-06-2014 BM231   46.71173 23.57838 1510.66 

7230 06-06-2014 BM422   46.70032 23.58966 448.25 

7230 06-06-2014 BM471   46.69692 23.59906 765.91 

7230 06-06-2014 -   46.69574 23.60674 4341.86 

7230 06-06-2014 BM422 BM423 46.70092 23.59023 3169.43 

7230 06-06-2014 BM422   46.69996 23.58941 252.29 

7230 06-06-2014 BM422   46.70059 23.58944 189.49 

7230 27-05-2014 BM422 BM423 46.70019 23.59086 733.41 

7230 27-05-2014 BM423   46.70006 23.59136 376.18 

7230 25-05-2014 BM423 BM448 46.69952 23.59234 2954.43 

7230 25-05-2014 BM470   46.69712 23.59701 183.25 

7230 25-05-2014 BM470   46.69687 23.59794 3676.4 
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Figura 8. Distribuţa tipului de habitat 7230 în situl Făgetul Clujului - Valea Morii 
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Figura 9. Smârcurile studiate pentru evaluarea habitatului 7230 în situl Făgetul Clujului - Valea Morii 
 

Evaluarea stării de conservare a habitatului 7230 pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
 
Caracteristicile geografice, hidrologice și edafice ar permite habitatului 7230 să se dezvolte pe o suprafaţa mai 
mare. Analizând formele foarte degradate de habitat 7230 din sit (deja transformate în alte tipuri dar care își mai 
trădează originea și potenţialul de regenerare), precum și pe baza informaţiilor privind suprafaţa din literatură, 
considerăm că o suprafaţă de 2,5 ha al habitatului 7230 în sit ar asigura un statut de conservare favorabil. 
 
Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat este descrescătoare. 
 
Reducerea suprafeţei acestui habitat se datorează în primul rând unui proces de urbanizare care s-a intensificat 
excesiv în ultimii 10 ani. Terenurile mlăștinoase au fost drenate și s-au construit case, în condiţii cvasi-ilegale. Acest 
proces a fost posibil datorită faptului că în perioada 2007-2011 au fost scoase abuziv din sit exact acele zone 
mlăștinoase pentru protecţia cărora a fost declarat situl (în Colonia Făget și Valea Morii)! 
 
Structura și funcţiile tipului de habitat, incluzând și speciile sale tipice nu se află în condiţii bune, dar nici mai mult 
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de 25% din suprafaţa tipului de habitat nu este deteriorată în ceea ce privește structura și funcţiile sale (incluzând 
și speciile sale tipice). 
 
Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcţiilor specifice este ”U1” – 
nefavorabilă – inadecvată 
Tendinţa stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcţiilor specifice este 
stabilă  
Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcţiilor specifice 
În cazul smârcului 2 am observat deteriorări considerabile ale habitatului, cauzată de pășunatul oilor și de 
construirea caselor. 
 
Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat ar putea fi asigurată. 
 
Suprafaţa totală ocupată actual a habitatului este mai mică decât cea din Formularul standard. Totuși, starea de 
conservare favorabilă ar putea fi atinsă, dacă efectele presiunilor și ale ameninţărilor amintite sunt eliminate. Este 
posibilă și creșterea suprafeţei habitatului, fapt dovedit de prezenţa pâlcurilor foarte mici din smârcul 7. 

 
Evaluarea impacturilor și ameninţărilor asupra habitatului 7230 pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 
E01.01 - Urbanizare continuă 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările asupra tipului de habitat 
În primul rând, smârcurile 2 şi 7 sunt ameninţate, deoarece se află în apropierea drumului.  
În ultimii 5 ani au fost construite colibe și case mici în smârcurile 2 și 7, în imediata vecinătate a pâlcurilor habitatului 
7230. 
Întregul sit este ameninţat de urbanizarea continuă, și în special fragmentele de habitate 7230. 
 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 

23.59727 
23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 

BM470 
BM471 
BM423 
BM422 
BM393 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat.  
Ridicată (R)  
Dacă urbanizarea şi construcţiile continuă în zonă, este foarte probabilă degradarea sau dispariţia completă a 
habitatului din Valea Morii. Este cea mai gravă ameninţare, pentru că urbanizarea continuă are consecinţe directe, 
cum ar fi pierderea suprafeţei habitatului prioritar şi dispariţia smârcurilor mlăştinoase. 
 
J02.03 – Canalizare și deviere de apă 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi de ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610°, 
şi zona din Colonia Făget cu coordinateleN 46.710661° E 23.577293° şi N 46.711778° E 23.578043°) trebuie urgent 
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sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. 
Toate smârcurile mlăştinoase sunt ameninţate. 
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Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Ridicată (R)  
În smârcul 7 habitatul se află în apropierea gardului, de aceea este limitată cartarea și evaluarea habitatului. 
Din cauza urbanizării, devierea de apă este și o ameninţare viitoare, care are consecinţe directe, cum ar fi pierderea 
suprafeţei habitatului prioritar și dispariţia smârcurilor mlăștinoase. 
 
G05.09 – Garduri, îngrădiniri 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Smârcul 7 este fragmentată cu un gard. 
presiunile actuale 
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ameninţările viitoare 
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Intensitatea localizată a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Medie (M)  
În smârcul 7 habitatul se află în apropierea gardului, de aceea este limitată cartarea şi evaluarea habitatului. 
Marcarea proprietăţii private cu garduri este în creştere, şi ar putea avea efect negativ asupra vegetaţiei în 
smârcurile 2 şi 7, această activitate rezultând în disturbarea habitatelor. 
 
B01.02 – Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi) 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
În apropierea smârcului 2, lângă drum. 
Întregul sit este ameninţat și în special fragmentele de habitate 7230. 
presiunile actuale 
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I02 – Specii invazive non-native 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Întregul sit și în special unele fragmente de habitate 7230. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Medie (M) 
Am găsit plantaţii de Hippophae rhamnoides, care este o specie allohtonă în Transilvania, şi se răspândeşte foarte 
rapid, în timp ce fixează azotul. Prezenţa şi răspîndirea acestei specii în Valea Morii este o mare ameninţare pentru 
habitat şi pentru toate smârcurile de mlaştini din zonă. 
Plantaţiile de Hippophae rhamnoides se pot extinde pe toată aria Văii Morii, ameninţând pâlcurile habitatului. 
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I01 – Specii invazive non-native (alogene) 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
În apropierea smârcului 2, lângă drum. 
Întregul sit și în special unele fragmente de habitate 7230. 
presiunile actuale  
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ameninţările viitoare 
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46.70074 
46.70071 
46.70251 
46.69894 
46.70248 

23.59195 
23.58934 
23.58929 
23.59200 
23.58667 

BM423 
BM422 
BM393 
BM448 
BM392 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Medie (M) 
Am găsit plantaţii de Robinia pseudoacacia în apropierea smârcului 2, care pe o lungă durată ar putea efecta şi alte 
smârcuri, fiind o plantă invazivă. 
Plantaţiile de Robinia pseudoacacia (specie invazivă) se pot extinde pe toată aria Văii Morii, ameninţând pâlcurile 
habitatului. 
Am găsit plantaţii de Hippophae rhamnoides, care este o specie alohtonă în Transilvania, şi se răspândeşte foarte 
rapid, în timp ce fixează azotul. Prezenţa şi răspîndirea acestei specii în Valea Morii este o mare ameninţare pentru 
habitat şi pentru toate smârcurile de mlaştini din zonă. 
Plantaţiile de Hippophae rhamnoides se pot extinde pe toată aria Văii Morii, ameninţând pâlcurile habitatului. 
 
M02.01 – Înlocuirea şi deteriorarea habitatului 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Smârcurile 5 și 7. 
Întregul sit este ameninţat și în special fragmentele de habitate 7230. 
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NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.70074 
46.70071 
46.70251 

23.59195 
23.58934 
23.58929 

BM423 
BM422 
BM393 
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Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
presiunile actuale  
Scăzută (S) 
ameninţările viitoare 
Ridicată (R) 
Am observat parcele de acest tip de habitat în stare foarte fragmentată şi cu suprafeţe mici în smârcurile 5 şi 7. 
Turiştii neatenţi, construcţiile, respectiv turma de oi pot deteriora habitatul.  
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A04.02.02 – Pășunatul ne-intensiv al oilor 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Smârcurile 2 și 7. 
presiunile actuale  
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ameninţările viitoare 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 

23.59727 
23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 

BM470 
BM471 
BM423 
BM422 
BM393 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Medie (M) 
În prima jumătate a anului 2014 am observat o turmă de oi în smârcul 2. În urma pășunatului, vegetaţia a fost 
tasată. Pășunatul ne-intensiv al oilor are și consecinţe indirecte, cum ar fi tasarea vegetaţiei, influenţarea negativă 
a structurii solului, eutrofizarea. 
 
K02.01 – Schimbarea compoziţiei de specii (succesiune) 
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Smârcurile 2 și 7. 
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Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Scăzută (S) 
Din cauza păşunatului ne-intensiv al oilor şi a drenajelor ilegale habitatul este ameninţat cu schimbarea compoziţiei 
de specii (succesiune). 
 

Măsuri de management propuse pentru menţinerea habitatului într-o stare de conservare favorabilă 
 
1. Stoparea procesului de extindere a zonelor urbane în zonele relevante pentru habitatul 7230  
Această constrângere ar înceta efectele presiunii E01.01. urbanizare continuă şi ar atenua efectele presiunilor 
M02.01. înlocuirea şi deteriorarea habitatului şi J02.03. canalizare şi deviere de apă, respectiv ar putea preveni 
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efectele ameninţării K02.01. schimbarea compoziţiei de specii (succesiune). 
Pentru menţinerea acestui tip de habitat este foarte importantă excluderea cât mai severă a perturbaţiei antropice 
din zona în care apare habitatul. Cea mai importantă presiune actuală (şi ameninţare în viitor) la adresa habitatului 
reprezintă extiderea zonelor urbane în ritm alarmant. În Valea Morii la momentul actual cea mai mare parte a 
fragmentelor habitatului 7230 sunt localizate în afara sitului Natura 2000 şi din păcate nici nu fac parte din 
Rezevaţia 2.329 Valea Morilor, pentru care limitele au fost greşit plasate în afara văii. În ultimii zece ani s-a construit 
mult pe prima parte a văii, în special case particulare, pe terenuri retrocedate sau în mod cvasi-ilegal. Cel mai 
afectat fragment este în zona cu coordinatele N46.695694° E23.606610°,, care a fost îngrădit în mare parte şi 
desecat. În Colonia Făget această presiune este şi mai accentuată, fiind vorba de o zonă care este în afara sitului 
Natura 2000 şi cu o intensitate ridicată de dezvoltare urbană. Secarea habitatelor de mlaştini alcaline şi a 
arinişurilor prin devierea izvoarelor se produce în continuare cu ritm accelerat pentru a transforma terenurile 
neadecvate construcţiilor în terenuri profitabile pe piaţa imobiliară. Pe lîngă faptul că aceste zone adiacente 
limitelor sitului Natura 2000 trebuie incluse şi propuse ca şi rezervaţii pentru a asigura protecţie deplină speciilor 
de plante relevante în viitor, urgent trebuie apelat la organele abilitate pentru stoparea imediată a construcţilor în 
desfăşurare cât şi a lucrărilor de desecare şi igienizare prin tăieri/incedieri. 
Drenajul şi fluctuaţia mai mare a nivelului de apă, care este accelerată de impactul antropic, în special de canalizare 
şi devierea apei, poate cauza degradarea acestui tip de habitat pe două căi. Pe de o parte, duce la transformarea 
acestuia într-un alt tip de habitat: pajişti cu Molinia care se caracterizează prin scăderea pânzei freatice în timpul 
verii (prezenţa speciei Molinia caerulea cu o abundenţă deseori considerabilă în releveele fitosociologice arată 
acest fapt (Anexa 2). Pe de altă parte, în perioada uscată creşte cantitatea elementelor nutritive anorganice, din 
cauza mineralizării substanţelor organice acumulate, iar acesta poate rezulta în eutrofizare (Grootjans şi col. 1986), 
ceea ce contribuie la schimbarea compoziţiei floristice. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate 7230, cu prioritate mare şi urgent în zona Colonia Făget 
şi Rezervaţia Valea Morilor. În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea Morii cu coordonatele 
N46.695694° E23.606610°, şi zona din Colonia Făget cu coordinateleN 46.710661° E 23.577293° şi N 46.711778° 
E 23.578043°) trebuie urgent sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. 
 
2. Desfiinţarea gardului care fragmentează habitatul 7230 şi interzicerea îngrădirilor pe toată suprafaţa zonelor 
înmlăştinite 
Această măsură ar putea contribui la încetarea presiunii G05.09. garduri, îngrădiniri, astfel la asigurarea menţinerii 
integrităţii habitatului. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
Smârcul 7 din Valea Morii, acesta fiind fragmentată cu un gard şi zona din Valea Morii cu coordonatele N46.695694° 
E23.606610°, iar în Colonia Făget în zona cu coordinatele N 46.710661° E 23.577293° şi N 46.711778° E 
23.578043°. Interzicerea îngrădirilor în viitor se aplică pe toată suprafaţa zonelor înmlăştinite. 
 
3. Interzicerea plantaţiilor cu specii nenative, respectiv defrişarea indivizilor plantate până în prezent 
Această măsură ar preveni efectele dăunătoare ale ameninţărilor B01.02. plantare artificială, pe teren deschis 
(copaci nenativi) şi I01. specii invazive non-native (alogene). O anume constrângere este indispensabilă pentru 
menţinerea habitatului, speciile invazive reprezentând un pericol foarte mare în ceea ce priveşte compoziţia de 
specii a unei asociaţii vegetale autohtone. 
În cadrul sitului, pe fragmentele de habitat 7230 au fost observate numai localizate specii alogene, în special 
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Hippophae rhamnoides şi salcâmul (Robinia pseudoacacia) specii lemnoase capabile de invazie puternică în multe 
zone afectate de activităţi umane. Metoda cea mai efectivă de a elimina această specie în mlaştini este înlăturarea 
compeltă (cu rădăcină) manuală a plantulelor, tăierea tufelor la bază şi tratarea cu ierbicide aprobate pe plan 
european. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
În primul rând în smârcul 2, fiindcă aici am observat plantaţii de Robinia pseudoacacia şi Hippophae rhamnoides, 
dar interzicerea plantării şi împiedicarea ivirii speciilor invazive trebuie aplicată şi în smârcul 7, dacă este cazul, şi 
oriunde în alte fragmente de habitat 7230, dacă se mai constată ulterior prezenţa acestor specii nedorite. 
 
4. Interzicerea păşunatului  
Această măsură ar înceta efectele presiunii A04.02.02. păşunatul ne-intensiv al oilor, respectiv ameninţările de 
eutrofizare în urma prezenţei oilor şi al lui K02.01. schimbarea compoziţiei de specii (succesiune).  
În timpul deplasărilor pe teren am constatat deteriorări considerabile în smârcul 2 cauzate de păşunatul oilor şi de 
călcatul acestora. Totodată, în urma păşunatului poate să apară eutrofizarea. În relevee (Anexa 2), abundenţa 
destul de mare a speciei Phragmites australis şi prezenţa speciei Eupatorium cannabinum, care necesită o cantitate 
mare de substanţe nutritive pot fi considerate ca semne a procesului de eutrofizare.   
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă  
Pe toată suprafaţa sitului, în toate arealele de apariţie a habitatului 7230. 
 
5. Monitorizarea fragmentelor de habitate 7230 
Pentru urmărirea efectivităţii planului de management întocmit în cadrul acestui proiect, este foarte importantă 
monitorizarea periodică a fragmentelor de habitate 7230, astfel măsurile propuse pot fi modificate, dacă este 
necesar. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
În toate pâlcurile identificate cu habitat de tip 7230. 
 
6. Lărgirea ariei naturale protejate 
Fiindcă o mare parte a fragmentelor de mlaştini alcaline nu se găsesc în situl de interes comunitar ci în exterior, 
este necesară lărgirea limitelor ariei naturale protejate ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii în vederea 
conservării habitatului 7230. Pe baza evaluărilor din 2014 au fost propuse noi limite, mai cuprinzătoare şi înaintate 
spre aprobare în sistemul naţional INSPIRE de retrasare şi corectare a limitelor siturilor Natura 2000. Aceste 
modificări se referă atât la SCI cât şi la Rezervaţia Valea Morilor, pentru care s-a trasat o nouă limită, a fost 
repoziţionată şi se recomandă obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate. Pentru zona grav periclitată din 
Colonia Făget se recomandă demararea procesului de obţinere a statului de rezervaţie de mare importanţă 
botanică. 
 
7. Restaurarea fragmentelor de habitate 7230 degradate  
În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610°, 
şi zona din Colonia Făget cu coordinatele N 46.710661° E 23.577293° şi N 46.711778° E 23.578043°) trebuie urgent 
sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. Aceste lucrări trebuie precedate 
de un studiu hidrografic. 
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Anexa 2. Releveele fitosociologice efectuate în Valea-Morii: Tipul de habitat 7230, asociaţia vegetală: Carici flavae- 
Eriophoretum latifolii Soó 1944. 
 

Data: 16.06.2014, 
02.07.2014, 23.07.2014. 

      

Smârcul 3 3 3 4 4 5 

Numărul releveului 3/1 3/2 3/3 4/2 4/3 5/1 

Punct GPS 83 84 86 98 99 102 

N WGS84 46.699
55 

46.69960 46.69963 46.70005 46.70016 46.70053 

E WGS84 23.592
69 

23.59227 23.59266 23.59140 23.59100 23.58946 

Acoperire generală 70 75 85 50 55 60 

Acoperirea stratului de 
briofite 

60 35 50 8 5 0.1 

Acoperirea necromasei 40 35 60 80 70 40 

Luciu de apă - - 1.5 4 - - 

Specii       

Eriophorum latifolium 30 25 15 7 18 10 

Phragmites australis 7 10 7 12 20 15 

Equisetum palustre 0.5 0.2 0.2 0.5 15 3 

Cirsium rivulare 0.5 3 1.5 2 0.1 2 

Schoenus nigricans 20 5 8 7 1 8 

Potentilla erecta 5 20 10 6 2 7 

Succisa pratensis 3 1 1.5 - 0.2 3 

Crepis paludosa 0.1 - 0.5 0.2 0.1 0.2 

Dactylorhiza incarnata 0.2/15 0.1/2 0.1/2 0.1/3 - 0.1/1 

Epipactis palustris 1.5 0.5 0.2 1.5 3 2 

Eupatorium cannabinum 0.5 0.5 0.5 1 0.3 0.3 

Molinia caerulea 3 12 5 1 0.1 0.5 

Carex panicea 4 15 30 2 6 10 

Chrysanthemum 
leucanthemum 

0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 

Viburnum opulus 0.1 - - - - - 

Briza media 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 

Linum catharticum 0.1 - 0.1 - - - 

Iris sibirica 0.1 - - - - - 

Frangula alnus 0.1 0.2 - - 0.1 - 

Carex flava 1 0.1 2 2 3 0.5 

Parnassia palustris 0.1/3 0.1/3 0.1/4 0.1/1 0.1/3 - 

Quercus petraea 0.1 - - - - - 

Leontodon hispidus 0.1 - 0.1 - - - 

Swertia perennis - 0.5/15 - - - - 
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Galium palustre - 0.1 - - - - 

Festuca rupicola - 0.1 - - - - 

Tetragonolobus 
maritimus 

- - 1.5 - 0.1 0.5 

Selinum carvifolia - - 0.2 - - 2 

Inula salicina - - 0.1 0.1 - - 

Alnus glutinosa - - 2 - - - 

Lysimachia vulgaris - - 0.1 - - - 

Viola spp. - - 0.1 - - - 

Polygala vulgaris - - 0.1 - - - 

Phyteuma orbiculare - - 0.1/1 - - - 

Carex paniculata - - - 5 0.1 - 

Filipendula ulmaria  - - - - - - 

Ajuga reptans - - - - - - 

Juncus spp. - - - 0.1 - - 

Tofieldia calyculata - - - 0.1/1 - - 

Corylus avellana - - - 0.2 - - 

Genista tinctoria - - - - 0.1 0.2 

Ligularia sibirica - - - - - 0.2/1 

Serratula tinctoria - - - - - 0.5 

Angelica sylvestris - - - - - 0.1 

Vicia cracca  - - - - - 0.2 

Gymnadenia 
odoratissima 

- - - - - - 

Mentha aquatica - - - - - - 

Ranunculus 
polyanthemos 

- - - - - - 

Galium boreale - - - - - - 

 
Tipul de habitat 7230, asociaţia vegetală: Orchido-
Schoenetum nigricantis Oberd. 1957       

         

Data: 16.06.2014, 02.07.2014, 
23.07.2014. 

       

Smârcul 2 2 2 2 2 4 7 7 

Numărul releveului 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 4/1 7/2 7/3 

Punct GPS 75 76 77 78 118 121 112 113 

N WGS84 46.696
85 

46.696
80 

46.6967
4 

46.696
77 

46.6970
9 

46.7002
1 

46.7006
9 

46.700
66 E WGS84 23.598

08 
23.597
85 

23.5982
3 

23.598
49 

23.5973
1 

23.5909
5 

23.5914
5 

23.590
65 Acoperire generală 55 70 70 70 80 65 45 40 

Acoperirea stratului de 
briofite 

65 50 80 40 5 0.2 0.1 5 

Acoperirea necromasei 30 45 20 40 60 60 50 80 

Luciu de apă 4 0.1 - - - - - - 

Specii         

Carex panicea 1 1 15 8 20 6 - 1 
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Carex flava 2.5 0.2 1 0.1 1 0.1 0.1 - 

Schoenus nigricans 20 20 2 40 25 35 12 12 

Schoenoplectus 
tabernemontani 

3 1 4 4 - - - - 

Phragmites australis 25 40 55 8 12 7 16 10 

Potentilla erecta 15 10 12 4 5 4 6 6 

Eupatorium cannabinum 2 2 1 0.2 2 1 0.2 1 

Angelica sylvestris 0.2 0.5 - - - - - - 

Crepis paludosa 3 0.2 0.5 - - - - - 

Epipactis palustris 1 2 1.5 0.5 - 3 0.2 0.5 

Liparis loeselii 0.1/4 0.1/1 0.3/37 - - - - - 

Dactylorhiza incarnata 0.5/10 0.1/1 0.1/4 0.1/4 - - - 0.1/1 

Parnassia palustris 0.1/1 - - - - 0.2/8 - - 

Eleocharis quinqueflora 1.5 - - - - - - - 

Selinum carvifolia 0.1 0.5 1 - - - 0.2 0.5 

Cirsium rivulare 0.1 - 0.1 1 0.5 1 3 1 

Swertia perennis 0.1/2 - - - - - - - 

Frangula alnus 0.1 - 0.1 - - - - - 

Molinia caerulea 1.5 2.5 6 10 20 3 0.5 3 

Chara fragilis 1.5 - - - - - - - 

Clematis vitalba 0.1 - - - - - - - 

Acer pseudoplatanus 0.1 - - - - - - - 

Viburnum opulus 0.1 0.1 - - - - - - 

Briza media - 0.2 - 0.1 - 0.2 0.5 0.3 

Vicia cracca - - - - - 0.2 - - 

Succisa pratensis - 1 0.2 0.1 - 1 5 1 

Galium mollugo - 0.1 - - - - - - 

Eriophorum latifolium - - - - - 8 3 1 

Festuca rupicola - - 0.1 0.1 - - - - 

Myosotis palustris - 0.1 0.1 0.1 - - - - 

Carex paniculata - - - - - - - 6 

Mentha aquatica - - - - - - 0.2 - 

Valeriana officinalis - 0.1 0.1 0.1 - - - - 

Galium aparine - 0.1 - - - - - - 

Alnus glutinosa - - 0.1 - - - - - 

Tofieldia calyculata - - - 0.1/4 - 0.1/5 - - 

Tetragonolobus 
siliquosus 

- - - 0.2 - - - - 

Galium palustre - - - 0.1 - - - - 

Filipendula ulmaria - - - - - - 0.1 - 

Equisetum palustre - - - - - 1 0.1 0.3 

Asperula cynanchica  - - - - - - 0.1 - 

Chrysanthemum 
leucanthemum 

- - - - - 0.1 0.2 - 
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Polygala vulgaris - - - - - - 0.2 - 

Galium boreale - - - - - - 0.1 - 

Inula salicina - - - - - 1 0.2 - 

Ranunculus 
polyanthemos 

- - - - - - 0.1 - 

Juncus spp. - - - - 0.2 - - - 

Acoperirea este dată în % 
Speciile de importanţă comunitară sau alte specii importante apar cu bold, şi în cazul acestora este dată şi numărul 
de indivizi. 
Mărimea releveelor este de 4 m x 4 m 
 

Habitatul 7210 *Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae 
 
Cod Natura 2000: 7210* 
Situl în care apare ca habitate de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) 
 
Descrierea generală a tipului de habitat 
Acest tip de habitat reprezintă mlaştini oligo-mezotrofe sau mezotrofe, care se dezvoltă în regiunea de câmpie şi 
cea colinară (sau chiar şi submontană) (Borhidi şi Santa 1999), pe soluri hidromorfe, ale căror conţinut de calcar 
este variabilă (Sanda şi colab. 2008). Se caracterizează printr-un necesar de apă mai redusă (Morariu 1964, Borhidi 
şi Santa 1999), fiind acoperită la suprafaţă cu un strat de apă relativ subţire (Sanda şi colab. 2008). În staţiunile mai 
dense, acumularea substanţelor organice este semnificativă, ceea ce contribuie la menţinerea asociaţiei vegetale 
care formează acest tip de habitat (Borhidi şi Santa 1999). 
Privind compoziţia floristică a habitatului, specia edificatoare este Cladium mariscus, o specie foarte competitivă 
de statură înaltă, care formează staţiuni compacte, în care alte specii se pot instala foarte greu (Morariu 1964, 
Borhidi şi Santa 1999). De obicei, în fitocenozele dezvoltate în ape mai alcaline apare Phragmites australis, şi specii 
caracteristice alianţei Caricion davallianae Klika 1934 şi ale ordinului Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949, dar şi 
specii ale alianţei Molinion caeruleae Koch 1936, respectiv ale ordinului Molinietalia caerulaea Koch 1936, dintre 
care numeroase specii sunt relicte sau rare în flora României. 
Habitatele din România 
Acest tip de habitat nu are corespondent in codificarea română a habitatelor (Gafta şi Mountford 2008, Doniţă şi 
col. 2005) 
Asociaţii vegetale 
Cladietum marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935 (Sanda 2008) 
Specii edificatoare şi caracteristice 
Cladium mariscus, Carex davalliana, Carex flava, Cirsium canum, Cirsium rivulare, Deschampsia cespitosa, 
Equisetum palustre, Epipactis palustris, Liparis loeselii, Lythrum salicaria, Molinia caerulea, Myosotis scorpioides 
(M. palustris), Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Polygala amarella, Potentilla erecta, Primula farinosa, 
Sanguisorba officinalis, Schoenus nigricans, Serratula tinctoria, Succisa pratensis, Swertia perennis, Symphytum 
officinale. (Morariu 1964, 1966, 1967, Ularu şi Danciu 1968, Parascan şi Danciu 1976, Sanda şi colab. 2008), 
Lythrum virgatum, Thelypteris palustris (Coldea şi colab. 1997). Alte specii relicte sau rare care pot apărea în acest 
habitat sunt: Euphrasia hirtella (Morariu 1967, Ularu şi Danciu 1968) şi Pedicularis sceptrum-carolinum (Morariu 
1964, Ularu şi Danciu 1968). 
Arealul tipului de habitat 
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Acest tip de habitat are o răspândire Atlantic-Mediteraneană şi Central-Europeană. În Europa poate fi întâlnită de 
ex. în Marea Britanie, Germania, Ungaria, Slovacia, Cehia, România, Ţările Baltice, Polonia şi Grecia. 
Distribuţia în România 
Răspândire sporadică în România, cu doar câteva locaţii semnalate de literatura de specialitate, şi anume: 
Căldăruşani (jud. Ilfov), Prejmer, Hărman, Stupini (jud. Braşov), Valea Morii (jud. Cluj), Mangalia (jud. Constanţa) şi 
Delta Dunării (Sanda şi colab. 2008). 

Figura 10. Habitatul 7210* și specia Cladium mariscus în smârcul II din Valea Morii (Foto: Szabó Csilla) 
 
Perioada de colectare a datelor din teren: 05.2014 - 08.2014 
 
Distribuţia tipului de habitat 
Staţiunile acestui habitat se găsesc în forma unor mici pâlcuri în situl de importanţă comunitară ROSCI0074 – 
Făgetul Clujului – Valea Morii, în Valea Morii. Trei pâlcuri se află în smârcul 2, iar unul în smârcul 7 după 
numerotarea lui Ruprecht (1998). 
Statutul de prezenţă: Izolat 
Suprafaţa ocupată conform hărţii de distribuţie 0,2021 ha, din care 0,003 ha în afara sitului ROSCI0074. 
1,667 ha - după Formularul standard 
 
Suprafaţa din arie pentru tipul de habitat: min. 0,002 – max. 0,02% 
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Figura 11. Distribuţa tipului de habitat 7210* în situl Făgetul Clujului - Valea Morii. 
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Figura 12. Smârcurile studiate pentru evaluarea habitatului 7210* în situl Făgetul Clujului - Valea Morii 
 

Descrierea metodelor utilizate pentru colectarea şi prelucrarea datelor 
Deoarece literatura de specialitate ne-a oferit informaţii precise despre locaţiile unde a fost semnalată habitatul 
de interes comunitar cu codul 7210* (Ruprecht 1998, 1999), cartarea şi evaluarea acestuia era bazată pe aceste 
informaţii.  
Începând din luna mai, toate smârcurile enumerate şi cartate de Ruprecht (1998) erau vizitate de mai multe ori 
pentru inventarierea lor. Suprafaţa acestor smârcuri fiind foarte restrânsă în Valea Morii, am avut posibilitatea să 
examinăm toate fragmentele cu mare rigurozitate. Evaluarea stării de conservare a habitatului s-a realizat prin 
efectuarea releveelor fitosociologice şi prin întocmirea listelor de specii, compoziţia floristică fiind esenţială pentru 
identificarea tipului de habitat. Numărul releveelor a fost determinat de suprafaţa fragmentului examinat, iar lista 
de specii a fost realizată în timpul mai multor deplasări pe teren în diferite perioade ale sezonului de vegetaţie 
pentru a obţine o listă cuprinzătoare. Toate aceste informaţii au fost fixate pe fişe de teren care, pe lângă acestea, 
a conţinut şi următoarele date: data deplasării pe teren, numele experţilor, date generale despre habitat, respectiv 
asociaţia vegetală, acoperirea vegetaţiei, a necromasei, a stratului de muşchi, respectiv a suprafeţei de apă, 
expoziţiunea şi înclinarea terenului, factorii de periclitare.  
Hărţile de distribuţie au fost realizate cu ajutorul gps-ului, prin delemitarea cu track-uri a pâlcurilor aparţinând 
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acestui habitat. 
 
Date din literatura de specialitate privind habitatul pentru aria protejată luată în discuţie 
Pop I. şi colaboratorii săi (1962) semnalează din Valea-Morii asociaţia Cladietum marisci phragmitetosum, încadrată 
la est şi vest de apele unui pârâiaş învecinat cu fâneţe umede; în vale se mărgineşte cu pârâul Morii, iar spre vârf 
cu o pădure de Fageto-Carpinetum.  
Ruprecht E. (1998) oferă date exacte referitoare la răspândirea acestui tip de habitat în Valea Morii: partea sud-
estică a smârcului 2 şi într-o staţiune redusă in smârcul 7. 
 

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
 
Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată este 0,2021 ha – conform evaluării pe teren din 
anul 2014, din care 0,003 ha în afara sitului, 1,667 ha – după Formularul standard. 
Structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile sale tipice se află în condiţii bune, fără deteriorări 
semnificative. 
Starea de conservare a tipului de habitat este: Nefavorabilă - rea 
Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice este ”FV” – 
favorabilă. 
În Valea Morii au fost găsite pâlcuri degradate de acest habitat, aflate în regresie și există indicii că reducerea 
suprafeţei lor se datorează evoluţiei succesionale spre pajiști de Molinia, datorată desecării. Lipsa acestui habitat 
din Colonia Făget probabil se datorează dispariţiei ulterioare, cauzată de drenaj. Având în vedere structura 
mozaicată a mlaștinilor alcaline dependente de izvoare se estimează o suprafaţa potenţială care dispune de 
condiţiile abiotice prielnice dezvoltării acestui habitat de 0,5-1,5 ha. 
 

Evaluarea impacturilor și ameninţărilor asupra habitatului 7210* pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
 

E01.01 - Urbanizare continuă 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
În primul rând smârcurile 2 şi 7 sunt ameninţate, deoarece se află în apropierea drumului.  
În ultimii 5 ani au fost construite colibe şi case mici în smârcurile 2 şi 7, în imediata vecinătate a pâlcurilor habitatului 
7210*. 
Toate fragmentele de habitat 7210* sunt ameninţate de urbanizarea continuă. 
 
presiunile actuale 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 

23.59727 
23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 

BM470 
BM471 
BM423 
BM422 
BM393 

ameninţările viitoare 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 23.59727 BM470 
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46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 
46.69894 
46.70248 

23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 
23.59200 
23.58667 

BM471 
BM423 
BM422 
BM393 
BM448 
BM392 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Ridicată (R)  
Dacă urbanizarea și construcţiile continuă în zonă, este foarte probabilă degradarea sau dispariţia completă a 
habitatului din Valea Morii. 
Este cea mai gravă ameninţare, pentru că urbanizarea continuă are consecinţe directe, cum ar fi pierderea 
suprafeţei habitatului prioritar şi dispariţia smârcurilor mlăștinoase. 
 
G05.09 – Garduri, îngrădiniri 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Smârcurile 2 şi 7. Pâlcul 2A al habitatului din smârcul 2 este fragmentată cu un gard. 
presiunile actuale 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 

23.59727 
23.59989 

BM470 
BM471 

ameninţările viitoare 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 

23.59727 
23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 

BM470 
BM471 
BM423 
BM422 
BM393 

Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
presiunile actuale 
Ridicată (R) 
ameninţările viitoare 
Medie (M) 
O parte a habitatului prioritar se află în proprietate privată, de aceea este limitată cartarea şi evaluarea habitatului, 
şi nu se poate asigura stare de conservare favorabilă a habitatului. 
Marcarea proprietăţii private cu garduri este în creştere, şi ar putea avea efect negativ asupra vegetaţiei în 
smârcurile 2 şi 7, această activitate rezultând în disturbarea habitatelor. 
 
B01.02 – Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi) 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale și ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
În apropierea smârcului 2, lângă drum. 
Smârcurile 2 şi 7. 
presiunile actuale 
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GPS Punct NWGS84 EWGS84 Grid 200 

Hippophae 46.69781 23.59874 BM471 

ameninţările viitoare  

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 

23.59727 
23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 

BM470 
BM471 
BM423 
BM422 
BM393 

 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Medie (M)  
Am găsit plantaţii de Hippophae rhamnoides, care este o specie allohtonă în Transilvania, și se răspândește foarte 
rapid, în timp ce fixează azotul. Prezenţa și răspîndirea acestei specii în Valea Morii este o mare ameninţare pentru 
habitatul prioritar și pentru toate smârcurile de mlaștini din zonă. 
Plantaţiile de Hippophae rhamnoides se pot extinde pe toată aria Văii Morii, ameninţând pâlcurile habitatului 
prioritar. 
 
I01 – Specii invazive non-native (alogene) 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
În apropierea smârcului 2, lângă drum. 
Toate fragmentele de habitat 7210* sunt ameninţate. 
presiunile actuale 

GPS Punct NWGS84 EWGS84 Grid 200 

Robinia 46.69768 23.59991 BM471 

ameninţările viitoare  
 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 
46.69894 
46.70248 

23.59727 
23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 
23.59200 
23.58667 

BM470 
BM471 
BM423 
BM422 
BM393 
BM448 
BM392 

Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Medie (M)  
Plantaţia de Robinia pseudoacacia din apropierea smârcului 2 ar putea afecta și alte smârcuri, fiind o plantă 
invazivă. 
Plantaţiile de Robinia pseudoacacia (specie invazivă) se pot extinde pe toată aria Văii Morii, ameninţând pâlcurile 
habitatului prioritar.. 
 
M02.01 – Înlocuirea și deteriorarea habitatului 
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Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare actuale asupra tipului de habitat 
Smârcul 2. 
Toate fragmentele de habitat 7210* sunt ameninţate. 
presiunile actuale 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 

23.59727 
23.59989 

BM470 
BM471 

ameninţările viitoare 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 
46.69894 
46.70248 

23.59727 
23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 
23.59200 
23.58667 

BM470 
BM471 
BM423 
BM422 
BM393 
BM448 
BM392 

Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile şi ameninţările viitoare actuale asupra tipului de habitat 
presiunile actuale 
Medie (M) 
ameninţările viitoare 
Ridicată (R) 
Am observat un pâlc de acest tip de habitat în stare foarte degradată în smârcul 2. 
Turiștii neatenţi, construcţiile, respectiv turma de oi pot deteriora habitatul.  
 
A04.02.02 – Pășunatul ne-intensiv al oilor 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare actuale asupra tipului de habitat 
Smârcul 2. 
Smârcurile 2 și 7. 
presiunile actuale 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 

23.59727 
23.59989 

BM470 
BM471 

ameninţările viitoare 

NWGS84 EWGS84 Grid 200 

46.69721 
46.69724 
46.70074 
46.70071 
46.70251 

23.59727 
23.59989 
23.59195 
23.58934 
23.58929 

BM470 
BM471 
BM423 
BM422 
BM393 

Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra tipului de habitat 
Scăzută (S) 
În prima jumătate a anului 2014 am observat o turmă de oi în smârcul 2. În urma păşunatului, vegetaţia a fost 
tasată. 
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Păşunatul ne-intensiv al oilor are şi consecinţe indirecte, cum ar fi călcarea vegetaţiei, influenţarea negativă a 
structurii solului, eutrofizarea. 
 

Măsuri de management propuse pentru menţinerea habitatului într-o stare de conservare favorabilă 
 

1. Stoparea procesului de extindere a zonelor urbane în zonele relevante pentru habitatul 7210  
Această constrângere ar înceta efectele presiunii E01.01. urbanizare continuă, respectiv J02.03. canalizare şi deviere 
de apă şi ar atenua efectele presiunii M02.01. înlocuirea şi deteriorarea habitatului. 
Pentru menţinerea acestui tip de habitat este foarte importantă excluderea cât mai severă a perturbaţiei antropice 
din zona în care apare habitatul şi desfiinţarea activităţilor care infulenţaeză dinamica hidrologică naturală a 
smârcurilor mlăştinoase. Cea mai importantă presiune actuală (şi ameninţare în viitor) la adresa habitatului 
reprezintă extiderea zonelor urbane în ritm alarmant.  
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
În special în smârcul 2, deoarece un pâlc degradat deja se găseşte în acest smârc, iar casele se construiesc în 
apropierea acesteia, dar constrângerea trebuie aplicată în toate fragmentele de habitate 7210*.  
 
2. Desfiinţarea gardului care fragmentează habitatul 7210* şi interzicerea îngrădirilor pe toată suprafaţa zonelor 
înmlăştinite 
Această măsură ar putea contribui la încetarea presiunii G05.09. garduri, îngrădiniri, astfel la asigurarea menţinerii 
integrităţii habitatului. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
Smârcul 2, aici fiind fragmentată cu un gard pâlcul cel mai mare de Cladium mariscus din Valea Morii. Interzicerea 
îngrădirilor în viitor se aplică pe toată suprafaţa zonelor înmlăştinite. 
 
3. Interzicerea plantaţiilor cu specii nenativi, respectiv defrişarea indivizilor plantate până în prezent 
Această măsură ar preveni efectele dăunătoare ale ameninţărilor B01.02. plantare artificială, pe teren deschis 
(copaci nenativi) şi I01. specii invazive non-native (alogene). O anume constrângere este indispensabilă pentru 
menţinerea habitatului, speciile invazive reprezentând un pericol foarte mare în ceea ce priveşte compoziţia de 
specii a unei asociaţii vegetale autohtone. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
În primul rând în smârcul 2, fiindcă aici am observat plantaţii de Robinia pseudoacacia şi Hippophae rhamnoides, 
dar interzicerea plantării şi împiedicarea ivirii speciilor invazive trebuie aplicată şi în smârcul 7, dacă este cazul şi 
oriunde în alte fragmente de habitat 7210*, dacă se mai constată ulterior prezenţa acestor specii nedorite. 
 
4. Interzicerea păşunatului  
Această măsură ar înceta efectele presiunii A04.02.02. păşunatul ne-intensiv al oilor, respectiv ameninţările de 
eutrofizare în urma prezenţei oilor şi al lui K02.01. schimbarea compoziţiei de specii (succesiune). În cazul habitatului 
cu Cladium mariscus, ameninţările care apar din cauza păşunatului sunt indirecte, deaorece prezenţa oilor are 
consecinţe cum ar fi călcarea vegetaţiei, dar şi eutrofizarea. Specia Cladium mariscus şi habitatul edificat de acesta 
are cerinţe mai scăzute faţă de cantitatea de nutrienţi din sol decât Phragmites ausralis, astfel, prin urma 
eutrofizării, stuful ar putea avea avantaj competitiv faţă de Cladium mariscus (Papastergiadou şi colab. 2002), ceea 
ce ar duce la schimbarea compoziţiei floristice şi degradarea sau dispariţia habitatului prioritar. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă  
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Pe toată suprafaţa sitului, în toate zonele de apariţie a habitatului 7210*. 
 
5. Monitorizarea fragmentelor de habitate 7210* 
Pentru urmărirea efectivităţii planului de management întocmit în cadrul acestui proiect, este foarte importantă 
monitorizarea periodică a fragmentelor de habitate 7210*, astfel măsurile propuse pot fi modificate, dacă este 
necesar. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
În toate pâlcurile identificate cu habitat de tip 7210*. 
 
6. Lărgirea ariei naturale protejate 

Starea globală de conservare a habitatului 7210* a fost evaluată ca fiind Nefavorabilă-rea, astfel ar fi importantă 
mărirea suprafeţei de distribuţie a habitatului, fiind acum prezentă în forma unor pâlcuri mici şi izolate. Această 
mărire ar putea fi atinsă prin asigurarea condiţiilor necesare pentru răpândirea speciei Cladium mariscus, aceasta 
fiind specia edificatoare a asociaţiei vegetale care formează habitatul 7210* . Cladium mariscus se află în competiţie 
deseori cu Phragmites australis, şi necesită condiţii mai stabile de umiditate (Saltmarsh şi col 2006), respectiv 
cantitate mai scăzută de elemente nutritive (Papastergiadou şi col 2002) decât competitorul menţionat. Astfel, 
producerea acestor condiţii, care ar promova mărirea populaţiei de Cladium mariscus faţă de Phragmites australis, 
ar putea rezulta în îmbunătăţirea stării acestui tip de habitat în Valea-Morii. Totodată, sunt necesare şi alte studii 
aprofundate în ceea ce priveşte pretenţiile faţă de circumstanţele ambientale ale acestei specii pentru elaborarea 
prevăzătoare a măsurilor de management care ar putea contribui la mărirea suprafeţei habitatului 7210*.  

Pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru răpândirea speciei Cladium mariscus este necesară lărgirea limitelor 
ariei naturale protejate ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii în vederea conservării habitatului 7210*. Pe 
baza evaluărilor din 2014 au fost propuse noi limite, mai cuprinzătoare şi înaintate spre aprobare în sistemul 
naţional INSPIRE de retrasare şi corectare a limitelor siturilor Natura 2000. Aceste modificări se referă atât la SCI 
cât şi la Rezervaţia Valea Morilor, pentru care s-a trasat o nouă limită, a fost repoziţionată şi se recomandă obţinerea 
aprobărilor din partea organelor abilitate. Pentru zona grav periclitată din Colonia Făget se recomandă demararea 
procesului de obţinere a statului de rezervaţie de mare importanţă botanică. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă 
În toate pâlcurile identificate cu habitat de tip 7210* şi cele potenţiale din Colonia Făget. 
 
Anexa 3. Releveele fitosociologice efectuate în Valea-Morii: Tipul de habitat 7210*, asociaţia vegetală: Cladietum 
marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935 
 

Data: 02.07.2014, 23.07.2014.     

Smârcul 2 2 2 2 

Numărul releveului 2/1 2/2 2/3 2/4 

Punct GPS 80 79 81 82 

N WGS84 46.69694 46.69704 46.69711 46.69716 

E WGS84 23.59856 23.59854 23.59723 23.59731 

Acoperire generală 45 55 40 65 

Acoperirea stratului de briofite 5 5 1 - 

Acoperirea necromasei 95 95 97 100 
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Luciu de apă - - - - 

Specii     

Cladium mariscus 40 50 35 60 

Phragmites australis 5 3 3 1.5 

Potentilla erecta 1 0.5 2 0.5 

Carex panicea 1 3 1 0.1 

Valeriana officinalis 0.1 - - 0.1 

Dactylorhiza incarnata 0.1 - - - 

Viburnum opulus 0.1 0.1 - - 

Eupatorium cannabinum 0.2 0.5 2 1 

Cirsium rivulare 0.1 0.5 0.5 0.2 

Molinia caerulea 0.3 2 3 0.1 

Veratrum album - 0.1 - - 

Ranunculus auricomus - 0.1 - - 

Carex flava - 0.1 0.1 - 

Schoenus nigricans - 0.1 - - 

Eriophorum latifolium - - 0.1 - 

Angelica sylvestris - - 0.1 - 

Mentha aquatica - - - 0.5 

Frangula alnus - - - 1 

Acoperirea este dată în % 
Speciile de importanţă comunitară sau alte specii importante apar cu bold. 
Mărimea releveelor este de 4 m x 4 m 
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Cartarea habitatelor potenţiale pentru speciile de interes comunitar 

 
1. ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii 
Deoarece toată suprafaţa sitului Natura 2000 Făgetul-Clujului – Valea Morii a fost inventariată în căutarea speciilor 
și habitatelor de interes comunitar, paralel am căutat și tipuri de habitate și specii gazdă pentru speciile de animale 
de interes comunitar.  
Pentru indicarea locaţiilor potrivite pentru speciile de animale de interes comunitar am folosit denumirile 
pătratelor de 200 x 200 m2 a gridului suprapus de specialiștii GIS. 
 
Isophya stysi 
Cod Natura 2000: 4050 
Metode: Specia trăiește în pajiști cu o acoperire semnificativă de arbuști. Se poate întâlni pe ierburi înalte cu frunze 
late și tufișuri mici de Rubus sp. și Prunus spinosa. Consumă mai ales dicotiledonate (Corylus, Linaria, Rumex). 
Astfel, am căutat margini de pădure, luminișuri de pădure și defrișări de pădure care se regenerează intens, unde 
acoperirea tufărișului (și în special a speciilor Corylus avellana, Prunus spinosus și Rubus sp.) să fie semnificativă. 
Rezultate: 
În marea majoritate a cazurilor pădurile nu au ecoton natural, ci se termină drastic fără tranziţie treptată în 
tufărișuri. Totuși habitate tip ecoton și pajiști cu o acoperire semnificativă de arbuști am găsit în următoarele locaţii:  
BM118-119-131-132-146-147-166 (N46.71570, E23.53803) 
BM435-436-458-459 (N46.69747, E23.54032) 
BM376-377-407-408 (N46.70083, E23.53954) 
Defrișări de pădure în regenerare 
BM137-BM152 (N46.71610, E23.54650) 
 
Colias myrmidone 
Cod Natura 2000: 4030 
Metode: Specia se găsește în pajiști mezofile și mezoxerofile din regiunea colinar-montană, cu acoperire relativă 
relativ mare de arbuști. Prezenţa speciilor de plantele Cytisus scoparius (planta gazdă primară), sau Chamaecytisus 
ratisbonensis, Cytisus nigricans și alte specii de Cytisus sunt absolut necesare pentru dezvoltarea larvelor. 
Principalele surse de nectar sunt Medicago sp., Trifolium sp., Origanum vulgare, Scabiosa sp., Knautia sp., Salvia 
sp., Dianthus sp.. 
Rezultate: am găsit pajiști mezo- și xeromezofile de suprafeţe mici cu prezenţa speciilor indicate ca sursă de nectar 
pentru Colias myrmidone. 
 

Nr. grid Long Lat Specie dominantă Tip 

BM001,005 006 N46.73963 E3.53597 Brachypodium pinnatum pajiște xeromezofilă 

BM027 N46.73371 E23.53444 Brachypodium pinnatum pajiște xeromezofilă  

BM037 N46.73314 E23.53847 Brachypodium pinnatum pajiște xeromezofilă 

BM093 N46.72340 E23.53760 Brachypodium pinnatum pajiște xeromezofilă 

BM108 N46.72199 E23.54178 Brachypodium pinnatum pajiște xeromezofilă 

BM118,119 N46.72119 E23.53348 Sesleria heufleriana pajiște xeromezofilă 
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BM374 N46.70264 E23.53388 Brachypodium pinnatum pajiște xeromezofilă 

BM497 N46.69148 E23.56358 Festuca rupicola pajiște xerofilă 

 
Cytisus scoparius nu am găsit deloc în situl Pădurea Făget – Valea Morii. 
Chamaecytisus albus s-a găsit în mai multe locuri în pajiștile sus menţionate (BM027, BM093, BM108), iar Cytisus 
austriacus s-a găsit în pădurile de stejar pedunculat din partea sud-vestică a sitului. 
 
Lycaena dispar 
Cod Natura 2000: 1060 
Metode: Specia apare în păduri de luncă și cele mlăștinoase și umede, lizierele pădurilor, unde se găsește planta 
gazdă a speciei Rumex hydrolapathum, R. aquaticus, Polygonum bistorta. Specia apare în vegetaţia de-a lungul 
apelor curgătoare, în zonele învecinate cu lunca râurilor sau a pâraielor. 
Rezultate: După preferinţele speciei habitatul adecvat din situl studiat pare să fie aninișurile de-a lungul pâraielor 
(91E0 Păduri aluviale de Alnus glutinosa). 
 

 
Figura 13. Harta aninișurilor din situl studiat (91E0) 
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Relictul glaciar Polygonum bistorta a fost găsită în zona Valea Morii cu o populaţie mică (39 de indivizi în 2014) într-
un Moliniet. 
 
Euphydryas maturna 
Cod Natura 2000: 1052 
Metode: Planta gazdă este deseori Fraxinus excelsior. Lista plantelor pe care se hrănesc larvele fluturilor: Betula 
sp., Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Salix caprea, Viburnum opulus, Lonicera xylosteum, 
Vaccinium myrtillus, Melampyrum pratense, M. sylvaticum, Plantago lanceolata, Veronica hederifolia, V. longifolia.  
Rezultate: 
Fraxinus excelsior apare sporadic cu câte-un individ în situl studiat. Pătratele de 200 x 200 m unde s-a găsit frasin 
în situl studiat sunt: BM62, 70, 93, 173, 259, 260, 292, 344, 356, 417, 424, 478, 494. 
Speciile lemnoase Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus tremula, Lonicera xylosteum sunt specii foarte comune 
pe suprafeţe foarte mari în habitatele lemnoase, și mai ales în pădurile de fag cu Festuca drymeia (cod Natura 
2000: 9110). 
Speciile de Melapyrum sp. şi Veronica sp., și Plantago lanceolata se găsesc în pajiștile de la marginea sitului, 
Plantago lanceolata fiind comună, iar celelalte specii frecvente sau sporadice. 
 
Eriogaster catax:  
Cod Natura 2000: 1074 
Metode: Specia se găsește în tufărișuri cu caracter termofil (versanţii colinelor cu orientare sudică). Preferă 
tufărișurile în schimbare (lunci, pajiști cu tufărișuri, marginile tufărișurilor sau pădurilor foioase din apropierile 
tufărișurilor). Plantele gazdă a speciei sunt Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Pyrus spp. Mai rar larvele 
consumă frunze de Salix sp., Populus sp. și Quercus sp. 
Rezultate:  
Tufărișuri la marginea pădurii cu Crataegus monogyna, Prunus spinosa și Pyrus pyraster sau Pyrus communis au 
fost găsite în pătratele cu codul: 

- în partea nordică: BM05-06-07-08-09-15-16 (N46.73967, E23.53859) 
- în partea vestică: BM118-119-131-132-146-147-166 (N46.71570, E23.53802) 
- în partea sudică: BM435-436-458-459 (N46.69747, E23.54032) 
- în partea sudică: BM376-377-407-408 (N46.70083, E23.53954) 

 
Leptidea morsei 
Codul Natura 2000: 4036 
Metode: Trăiește în liziere de păduri și tufărișuri. Plantele gazdă a omizilor sunt Lathyrus niger și L. verna. 
Rezultate: Cele două specii de plante care se consideră plantele gazdă a acestei specii am găsit în foarte multe 
locuri, sunt specii comune de păduri foioase. 
Lathyrus niger: BM28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 49, 52, 57, 59, 60, 63, 72, 83, 95, 108, 138, 154, 155, 221, 229, 284, 
288, 311, 320, 348, 423, 425, 454, 462 (în locurile cu bold am găsit specia cu abundenţă sporită) 
Lathyrus vernus: 
BM19, 28, 29, 30, 33, 37, 40, 41, 49, 52, 58, 59, 60, 63, 70, 71, 72, 81, 83, 94, 95, 100, 101, 106, 108, 115, 126, 
134, 140, 153, 155, 159, 196, 198, 201, 224, 225, 229, 244, 249, 251, 257, 258, 259, 260, 275, 279, 285, 288, 
289, 316, 317, 318, 320, 339, 348, 412, 441, 456, 462 (în locurile cu bold am găsit specia cu abundenţă sporită) 
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Maculinea teleius 
Codul Natura 2000:1059 
Metode: Specia apare în fâneţe și pajiști umede, păduri mlăștinoase, zone umede cu sorbestrea (Sanguisorba 
officinalis L.) 
Rezultate: Sangsuisorba officinalis a fost găsit în pajiști umede în Colonia Făget (în interiorul sitului: BM262, 
N46.70958, E23.57686) și Valea Morii. Habitatele tipice în care apar această specie sunt Molinietele. 
 

Figura 14. Harta Molinietelor în situl studiat. 
 
Emys orbicularis 
Codul Natura 2000:1220 
Metode: Specia preferă lacuri și râuri cu vegetaţie lemnoasă (Salix sp., Populus sp., Alnus sp.) 
Rezultate: După preferinţele speciei habitatul adecvat din situl studiat pare să fie aninișurile de-a lungul pâraielor. 
 
2. ROSCI0356 Poienile de la Şard 
Deoarece situl Poienile de la Şard are o extindere mică, doar de 47 ha, speciile de plante gazdă a speciilor de 
animale de importanţă comunitară au fost căutate prin repetate ieșiri pe teren în lunile iunie și iulie când aceste 
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plante se înfloresc și se pot identifica ușor. Am străbătut situl de-a lungul mai multor transecte căutând speciile de 
plante gazdă pentru nevertebratele de importanţă comunitară. 
 
Euphydryas aurinia 
Codul Natura 2000:106 
Metode: Specia trăiește în locuri umede sau uscate, luminișuri sau margini de păduri de foioase, pe teren mlăștinos. 
Plantele gazdă a larvelor sunt Succisa pratensis, Scabiosa spp. și Plantago spp. 
Rezultate: 
Speciile Plantago lanceolata şi Plantago media au fost prezente în toate tipurile de pajiști din situl studiat, fiind 
specii foarte comune și în pajiști pășunate intensiv, dar și în petece mai naturale. Plantago major era prezent mai 
ales de-a lungul potecilor și în zone perturbate. 

Specia Succisa pratensis a fost găsită într-un singur habitat umed de rogoziș (cu Carex sp., Phragmites 
australis, Lythrum salicaria, Lysimachia nummularia etc.), într-o stare degradată datorită supra-pășunatului. 
Locaţie: N46.81343, E23.51475. 

Scabiosa ochroleuca este o specie comună, dar fiindcă situl era intens pășunat pe toată suprafaţa 
teritoriului în vara anului 2014, plante dezvoltate și în floare am găsit doar în zona de ecoton între pădure și fânaţe 
sau pășune. Locaţii cu efective mai mari: N46.81264, E23.52182; N46.81424, E23.51345; N46.81666 E23.50360. 
 
Isophya stysi, 
Codul Natura 2000: 4050 
Metode: Specia trăiește în pajiști cu o acoperire semnificativă de arbuști. Se poate întâlni pe ierburi înalte cu frunze 
late și tufișuri mici de Rubus sp. și Prunus spinosa. Consumă mai ales dicotiledonate (Corylus, Linaria, Rumex). 
Astfel, am căutat margini de pădure, luminișuri de pădure și defrișări de pădure care se regenerează intens, unde 
acoperirea tufărișului (și în special a speciilor Corylus avellana, Prunus spinosus şi Rubus sp) să fie semnificativă. 
Rezultate: 
Situl este în cea mai mare parte intens folosit ca pășune și fânaţ. Dar în marginea pădurii s-au instalat diferite specii 
lemnoase, cum ar fi Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea etc. Un tufăriș compact și un ecoton 
frumos către cvercetul adiacent potrivit pentru specia de Isophya stysi se găsește în partea nordică a teritoriului 
(SR007), cu coordinatele: N46.81707 E23.50816. În partea vestică a teritoriului (SR019) se găsesc arbuști (de ex. 
Prunus spinosa), dar pajiștea între arbuști este intens pășunat și a fost recent incendiat (N46.81741 E23.51245 și 
N46.81576 E23.51406). 
 
3. ROSCI0394 Someșul Mic 
Speciile de animale de interes comunitar: 
Lutra lutra (Cod Natura 2000: 1355) 
Bombina variegata (Cod Natura 2000: 1193) 
Emys orbicularis (Cod Natura 2000: 1220) 
Rhodeus sericeus amarus (Cod Natura 2000: 1134) 
Gobio kessleri (Cod Natura 2000: 2511) 
Cobitis taenia (Cod Natura 2000: 1149) 
Metode: 
Specialiștii acestor specii de animale au afirmat că din punct de vedere al vegetaţiei este foarte important prezenţa 
arborilor și arbuștilor de-a lungul malului pentru a oferi umbră și loc de protecţie acestor specii. Totodată, 
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abundenţa plantelor acvatice din braţul mort al Someșului Mic ar putea influenţa prezenţa sau chiar abundenţa 
speciilor de pești. Astfel, inventarierea botanică din acest sit avea două trepte: 
1. Evaluarea vegetaţiei ripariene de-a-lungul malului prin cartarea zonelor cu o linie continuă de vegetaţie arbustivă 
bine dezvoltată (Salix sp., Populus sp., Alnus sp.).  
2. Evaluarea vegetaţiei acvatice al celor două braţe moarte.  
 
Rezultate: 
Vegetaţia ripariană de-a lungul malului Someşului Mic 
Vegetaţia ripariană de-a lungul râului este foarte degradată. Dacă există vegetaţie lemnoasă, este alcătuită doar de 
un șir subţirel de vegetaţie caracteristică cu Salix fragilis, S. purpurea, S. alba, S. viminea, Populus nigra, Alnus 
glutinosa, Prunus spinosa, Crataegus monogyna. Specii invazive lemnoase sunt foarte frecvente de-a lungul 
malului: Robinia pseudacacia, Acer negundo și Amorpha fruticosa. Aceste părţi sunt așa de degradate că greu se 
pot încadra în habitate clasice aluviale. Dacă nu sunt arbori și arbuști, stuful poate domina malul râului sau 
vegetaţie mezofilă sau umedă ruderală cu Epilobium hirsutum, Tanacetum vulgare, Phalaris arundinacea, Typha 
latifolia, Carex sp., Polygonum hydropiper, Rumex sp., Lythrum salicaria, Daucus carota, Rubus sp. Specii invazive 
erbacee sunt foarte frecvente și ocupă suprafeţe considerabile: Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, 
Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Aster lanceolatus, Echinocystis lobata. În multe locuri, terenurile agricole 
ajung până la malul râului, și vegetaţia ripariană a fost distrusă în totalitate sau s-a păstrat doar câţiva indivizi din 
speciile sus menţionate, alcătuind o vegetaţie fragmentată, săracă, degradată. Pătratele unde nu există vegetaţie 
sau este doar o fâșie nesemnificativă, subţire de plante erbacee: KS3, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 39, 
40, 42, 43, 46, 49, 55, 65, 69, 70, 80, 84. 
 
Vegetaţia braţelor moarte ale Someşului Mic 
Râul Someșul Mic nu are vegetaţie acvatică importantă unde apa are o velocitate ridicată. În contrar, braţele moarte 
au o vegetaţie acvatică bogată, braţele par eutrofizate cauzată de depunerea materialului organic mort.  
Braţul mort din partea sudică (KS76-72-73-79-82-81-80) este înconjurată de o sfâșie lată de vegetaţie ripariană cu 
stuf (Phragmites australis) și papura lată (Thypha latifolia). Apar frecvent și specii invazive: lemnoasă Amorpha 
fruticosa și erbacee Solidago gigantea, Helianthus tuberosus, Aster lanceolatus. În apă găsim specii de 
Potamogeton sp., câteodată cu acoperire semnificativă (30-40%). În alte părţi Lemna minor și Ceratophyllum 
demersum alcătuiesc un strat bogat. Teritoriul încadrat de braţul mort este un teren agricol.  
Celălalt braţ mort, la nord de cea prezentată (KS62-63-67) este mai mică la suprafaţă. Malul exterior nu conţine 
vegetaţie lemnoasă, este alcătuită din stuf și papură lată. Malul interior conţine sălcii (Salix sp.), stuf și salcâm 
(Robinia pseudacacia). Suprafaţa apei este acoperită de alge verzi (cu mare probabilitate Cladophora glomerata) 
în exclusivitate, cu o acoperire relativă de 70%.  
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Alte tipuri de habitate 

(Nu sunt prezente pe Formularul Standard) 
 
Păduri dacice de stejar și carpen 
 
Cod habitat Natura 2000: 91Y0 
Situl în care apare ca habitat de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) 
 
Asociaţia vegetală corespunzătoare:  
Lathyro-hellersteinii-Carpinetum Coldea 75 (Doniţă și col. 1992) 
 
Habitat românesc corespunzător: 
R4124 – Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus 
hallersteinii 
 
Descrierea generală a habitatului 
Păduri de Carpinus betulus și Quercus petraea apar în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de amestec 
cu gorun și în zona pădurilor de stejar, subzona pădurilor de stejari mezofili. Sunt des întâlnite în ţară: pe toate 
dealurile peri- și intracarpatice din vestul și centrul ţării, dealurile din nordul ţării, Podișul Transilvaniei și podișurile 
din estul României, Subcarpaţii Moldovei și de Curbură, în sud-estul României (în special în Dobrogea de Nord) și 
în Câmpia Dunării. Suprafaţa totală ocupată este de aproximativ 422000 ha, din care 127000 ha în Transilvania 
(Stăncioiu et al. 2008).  
Acestea se caracterizează printr-un amestec de specii submediteraneene, termofile. Speciile de plante care apar 
în aceste păduri: Carpinus betulus, Quercus robur, Q petraea, Q dalechampii, Q. cerris, Q. frainetto, Tilia tomentosa, 
Pyrus eleagrifolia, Cotinus coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, C. brevicollis, Carpesium cernuum, Dentaria 
bulbifera, Galium schultesii, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii, Melampyrum 
bihariense, Aposeris foetida, Helleborus odorus (Doniţă și col. 2005). În pădurile 91Y0 specii dominante sau cu 
prezenţă constantă sunt Stellaria holostea, Carex pilosa, C. brevicollis, Dentaria bulbifera, Galium schultesii, Festuca 
heterophylla, Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii, Melampyrum bihariense, Aposeris foetida, Helleborus 
odorus (Gafta și Mountford 2008), Dactylis polygama, Poa nemoralis, Melica uniflora, Genista tinctoria (Doniţă și 
col. 1992). Specii caracteristice și diferenţiale pentru această asociaţie sunt Lathyrus hallersteinii, Helleborus 
purpurascens și Festuca drymeia.  
 
Descrierea habitatelor în sit 
Am găsit cenoze frumoase, bine structurate și cu compoziţie variată, deci cu naturalitate foarte ridicată, dar 
majoritatea cenozelor este gospodărită, degradată, cu semne majore de intervenţii forestiere neadecvate. În 
fitocenozele naturale se găsesc arbori bătrâni cu diametrul trunchiului >50 cm. Stratul arborilor este compus mai 
ales din Q. petraea și F. sylvatica, iar C. betulus lipsește sau are o acoperire redusă. Apar frecvent și alte specii de 
arbori: tei (Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), cireș (Prunus avium), paltini (Acer pseudoplatanus, A. 
platanoides), uneori chiar plop tremurător (Populus tremula). Stratul arbuștilor are o acoperire nesemnificativă, 
datorită intervenţiilor silvice și închiderea coronamentului. Statul ierbos este bogată în specii și cu o acoperire 
semnificativă. Fitocenozele găsite au fost caracterizate prin 32 de relevee fitocenologice (Anexa 
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9170&91Y0_relevee). 
Delimitarea celor două tipuri de habitate dominate de gorun (9170 și 91Y0) este una foarte dificilă în pădurea 
Făgetul Clujului, pentru că speciile celor două tipuri de habitate sunt comune într-o mare măsură (specii mezofile 
de Carpinion), și ne putem baza doar pe prezenţa speciilor diferenţiale (Lathyrus hallersteinii) și/sau a speciilor 
termofile sau cu caracter regional cum ar fi Melampyrum bihariense, Helleborus purpurascens, Trifolium medium, 
Campanula persicifolia, Melittis melissophyllum, Lathyrus venetus, Poa nemoralis, Dactylis polygama etc. specifice 
tipului de habitat 91Y0. Astfel, unde am găsit Lathyrus hallersteinii (specie caracteristică și diferenţială) și/sau am 
găsit mai multe din speciile enumerate mai sus, fitocenoza a fost inclusă în 91Y0, iar cele dominate de Carex pilosa, 
Festuca drymeia, sau cu prezenţă semnificativă a speciilor acidofile (Luzula luzuloides, Veronica officinalis, 
Calamagrostis arundinacea, Genista tinctoria, Galium schultezii), sau cele din care au lipsit cu desăvârșire speciile 
termofile/cu caracter regional am inclus în 9170. Unde compoziţia floristică era una foarte variată, am încadrat 
fitocenoza în tipul de habitat asemănător celei mai apropiate fitocenoze bine definite, dacă înclinaţia și expoziţia 
erau asemănătoare. 
 
Localizarea habitatului în sit 
Am găsit această fitocenoză în 59 unităţi de grid, pe o suprafaţă totală de 154.28 ha. Am distins 8 fragmente distinse 
dominate de acest tip de habitat, cu suprafeţe variate de la 1.62 ha până la 72.03 ha. Aceste fitocenoze deseori se 
găsesc în poziţie de platou, sau în partea vestică a teritoriului cu direcţie sud-vestică. 

Denumire pe hartă Suprafaţă (ha) 

91Y0_06 8.57 

91Y0_07 44.37 

91Y0_01 72.03 

91Y0_03 3.23 

91Y0_02 12.65 

91Y0_05 4.02 

91Y0_04 1.62 

91Y0_08 7.79 
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Figura 15. Harta pădurilor de gorun cu carpen tip 91Y0 în situl Pădurea Făget – Valea Morii 
 
Ameninţări, presiuni 
Exploatarea forestieră necorespunzătoare este o presiune majoră asupra pădurilor din situl studiat. Extragerea 
selectivă a arborilor cu dimensiuni și vârste mari, valoroase din punct de vedere economic, curăţarea pădurii 
(B02.02), îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare (B02.04) și exploatare forestieră fără replantare sau 
refacere naturală (B03) cauzează reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat (J03.01). Împăduri 
cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat, cum este bradul (Picea abies), duce la schimbarea condiţiilor 
biotice și abiotice care persistă mult după extragerii masei lemnoase și îngreunează regenerarea vegetaţiei native 
(B02.01.02). 
Datorită activităţilor antropice, aceste gorunete s-au transformat și se transformă în continuare în șleaurile 
(amestecuri diverse) prin declanșarea succesiunilor nedorite, prin care specii competitive, mai ales carpenul și teii 
au eliminat și elimină gorunul. Acest fenomen duce iarăși la schimbarea compoziţiei și structurii habitatului (J03.01) 
și la fragmentarea habitatului care se manifestă prin reducerea conectivităţii de habitate și reducerea migrării 
speciilor, deci la scăderea viabilităţii comunităţilor forestiere (J03.02, J03.02.01). 
Datorită unor dezavantaje ale gorunului faţă de celelalte specii de pădure mult mai competitive (seminţișul nu 
suportă umbrirea, fructificaţii rare și diseminare mai dificilă, creșterea în tinereţe mai redusă și dăunători numeroși) 
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competiţia interspecifică defavorizează gorunul (K04.01). Mai ales carpenul și speciile de tei au avantaje asupra 
gorunului, iar cvercetele se transformă în șleauri. 
Invazia speciilor alohtone (I01) duce la pierderea biodiversităţii și transformă habitatul. În situl studiat salcâmul 
(Robinia pseudacacia) apare cu frecvenţă și abundenţă mare.  
 
Măsuri de conservare 
Aceste habitate forestiere conform clasificării funcţionale a pădurilor din România se încadrează în Grupa 1 – 
Vegetaţie forestieră cu funcţii speciale de protecţie și Grupa a 2-a – Vegetaţie forestieră cu funcţii de producţie și 
protecţie. Astfel gospodărirea lor se poate încadra în două grupe: (1) păduri în care se reglementează procesul de 
producţie și (2) Păduri în care nu se reglementează procesul de producţie, care vor fi discutate separat în 
continuare.  
Privind situaţia dezavantajoasă a gorunului, măsurile de conservare în ambele cazuri trebuie concentrată la 
remedierea succesiunilor nedorite și stoparea degradării structurii habitatelor. Vom enumera câteva aspecte 
importante, cu menţiunea că o descriere amănunţită a măsurilor de conservare a habitatelor 91Y0 este prezentată 
în lucrarea editat de Stăncioiu și col. (2008). 
 
1. Arborete în care NU se reglementează procesul de producţie: gospodărire în regim de conservare 
În astfel de păduri nu este permisă extragerea de material lemnos cu scopuri economice. Dacă este recoltare, este 
doar o tăiere de conservare pentru a susţine regenerarea treptată a pădurii. Tăierile se concentrează la suprafeţe 
mici, de obicei se vor aplica în ochiuri și în anii cu fructificaţie abundentă a gorunului. Speciile extrase vor fi în 
special speciile secundare cu pondere mare sau specii invazive. Aceste intervenţii au ca scop principal susţinerea 
regenerării naturale a gorunului. Datorită faptului că seminţișul de gorun nu suportă umbrirea, regenerarea lor 
naturală se presupune formarea unor goluri prin uscarea, căderea arborilor bătrâni. Dacă aceste goluri nu se 
formează spontan, atunci este nevoie se intervenţii sus menţionate. În afara de tăieri de conservare, sunt permise 
și lucrări de regenerare, cum are fi îngrijirea a seminţișurilor instalate prin alăturarea speciilor secundare la vârste 
tinere (în special carpen, dar și tei, arţari, frasin), lucrări de împădurire a terenurilor goale, de ajutorare a 
regenerării naturale, de introducere a subetajului și subarboretului etc.  
 
2. Arborete în care se reglementează procesul de producţie 
Şi în acest caz operaţiunile vor promova specia edificatoare (gorun). Pentru acest obiectiv se poate recurge la lucrări 
de ajutorare a regenerării și îngrijire a seminţișurilor: mobilizarea solului care va fi însămânţată, înlăturarea 
subarboretului sau a speciilor secundare abundente, plantaţii (dacă seminţișul nu se instalează nici în goluri), 
extragerea drajonilor și lăstarilor care ameninţă dezvoltarea plantulelor etc. 
 
Protocol de monitorizare 
Recomandăm monitorizarea în fiecare 5 ani a habitatelor. În perioada monitorizării este necesar o ieșire pe teren 
primăvara în aprilie-mai pentru inventarierea speciilor cu înflorire timpurie și o ieșire vara, în luna iulie-august 
pentru a monitoriza restul speciilor vernale, autumnale. Se vor controla limitele habitatului pentru a detecta 
schimbări în suprafaţa acestuia, se vor efectua relevee fitosociologice și liste complete de specii pentru 
determinarea schimbărilor în gradul de deteriorare a habitatului. Se vor monitoriza populaţiile speciilor non-native 
invazive sau a speciilor native problematice care pot duce la degradarea habitatului. Datele colectate trebuie să 
permită efectuarea eventualelor intervenţii de restaurare sau modificarea managementului de susţinere și 
conservare.  
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Păduri panonice de Quercus pubescens 
 
Cod habitat Natura 2000: 91H0 
Situl în care apare ca habitat de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) 
Asociaţia vegetală corespunzătoare:  
Corno-Quercetum pubescentis Jakucs et Zólyomi ex Mathé et Kovács 1962. 
 
Descrierea generală a habitatului 
Sunt păduri de stejari xerofili de la marginea și pe dealurile Câmpiei Panonice, dominate de Quercus pubescens în 
staţiuni cu expoziţie sudică și extrem de uscate, pe soluri superficiale, calcaroase. Datorită acestor condiţii 
staţionale extreme, pădurile sunt adesea fragmentate, iar arborii au creșteri reduse, uneori numai cu talie de 
arbuști. Stratul ierbos este bogat în specii și adesea cuprinde specii xerotermofile din pajiști uscate sau de la liziera 
pădurilor. Speciile care apar cu constanţă ridicată: Quercus pubescens, Q. cerris, Fraxinus ornus, Sorbus domestica, 
S. torminalis, Colutea arborescens, Cornus mas, Pyrus pyraster, Arabis turrita, Buglossoides purpurocaerulea, 
Campanula bononiensis, Carex michelii, Euphorbia polychroma, Lactuca quercina, Limodorum abortivum, Melittis 
melissophyllum, Orchis purpurea, Potentilla alba, P. micrantha, Pulmonaria mollis subsp. mollis, Tanacetum 
corymbosum, Viola suavis, Euphorbia angulata (Doniţă și col. 2005). 
 
Descrierea habitatelor în sit 
Fitocenozele identificate în situl Făgetul Clujului – Valea Morii au o naturalitate ridicată, sau conservat bine, cu 
toate elementele caracteristice acestui tip de habitat. O singură locaţie (BM169) este foarte degradată, cu puţine 
exemplare de Q. pubescens, dar încă cu caracter tipic. Stratul arborilor format din Quercus pubescens și Sorbus 
torminalis se caracterizează cu o acoperire redusă (20-40%). Fiziognomia arborilor este asemănător cu cea a 
arbustilor, arbori fiind scunzi, în general de 4-8 m și cu o coroană slab dezoltată, deschisă și cu trunchiul scurt, 
deseori ramificat de la nivelul solului. Stratul arbuscular - subarbuscular este slab dezoltat și găzduiește speciile 
Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Lonicera xylosteum și seminţișul arborilor Quercus pubescens, Sorbus 
torminalis și Pyrus pyraster. Datorită condiţiilor favorabile de lumină stratul ierbos este deosebit de dezvoltat și 
bogat în specii. Condiţiile aride, temperaturile ridicate vara și luminozitatea pădurii permite pătrunderea speciilor 
xerofile și xero-mezofile de lizieră caracteristici clasei Festuco-Bormetea. Stratul inferior formând matricea de bază 
a ”pajiștei” era formată de specia xerofilă de rogoz Carex humilis și în abundenţe mai reduse de graminea 
Brachypodium pinnatum însoţite și de specii alte graminee ca Elymus repens, Bromus benekenii și Phleum phleoides 
iar specii cespitoase xerofile-stepice ca Festuca sau Koeleria lipsesc.  
Erau abundente speciile valoroase de liziere sau păduri termofile Aster amellus, Inula ensifolia, Lithospermum 
purpureo-coeruleum, Tanacetum corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria, Trifolium medium, Chamaecytisus 
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austriacus, Betonica officinalis, Bupleurum falcatum, Galium lucidum, Solidago virgaurea, Cirsium pannonicum și 
în locurile mai aride specii de pajiști xerofile de stepă-silvostepă Teucrium chamaedrys, Dorycnium pentaphyllum 
ssp. herbaceum, Centaurea biebersteinii, Campanula sibirica, Salvia pratensis, Stachys recta și Astragalus 
monspessulanus. În stratul superior erau comune specii de talie înalte (1m) de liziere dintre care cele mai 
importante au fost Peucedanum cervaria, Dictamus albus și Anthericum ramosum. Împreună cu diversitatea 
ridicată a habitatelor observate în sit, prezenţa speciilor specialiste rare sau endemice ca Phyteuma tetramerum, 
Galium lucidum, Iris variegata, Dianthus barbatus ssp. compactus, Cephalanthera rubra, Cephalaria radiata 
confirmă naturalitatea, integritatea și starea bună de conserare a acestor habitete.  
 

 
Figura 16. Harta pădurilor de stejar pufos în situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 
Localizarea habitatului în sit 
În 12 unităţi de grid am găsit acest tip de habitat, concentrate în sud-vestul sitului în trei pete distincte cu o 
suprafaţă totală de 21.25 ha. Două dintre aceste fragmente au o suprafaţă mai mare (10.85 și 9.53 ha), iar al treilea 
fragment are o suprafaţă foarte redusă cu caracter specific dar cu foarte puţine stejari pufoși (0.87 ha). Toate 
fitocenozele au o expoziţie sudică sau sud-vestică, cu înclinări semnificative în jur de 40⁰. 
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Ameninţări, presiuni 
Deși nu s-au observat presiuni directe semnificative în aceste habitate, există posibilitatea ca intensificarea 
silviculturii (defrișarea arborilor – B03, curăţarea pădurii – B02.04.) în zonele învecinate să pătrundă și în aceste 
habitate în viitor. Proximitatea potecilor sau drumurilor (ameninţarea D01) poate fi un alt pericol deoarece 
reprezintă coridoare de migraţie pentru specii non-native invazive (ameninţarea I01) ca de ex. Robinia pseudacacia, 
a cărei prezenţă a fost observată în aceste habitate. Această specie poate coloniza cu ușurinţă pantele abrupte, 
uscate, ușor erodate cu condiţii favorabile de lumină ca pădurile de stejar pufos. Potecile permit turiștilor accesul 
în aceste habitate (ameninţare G01), ameninţând habitatul prin poluare cu deșeuri solide (ameninţarea H05.01.) 
și prin călcarea vegetaţiei cu pătrunderea speciilor non-native și deteriorarea stratului ierbos, care găzduiește 
numeroase specii valoroase și rare. O altă ameninţare este monodominanţa stejarului pufos (Quercus pubescens) 
și închiderea coronamentului în zonele cu înclinare mai redusă (ameninţarea K02.01). Acest proces observat în 
partea inferioară a pantelor care găzduiesc această comunitate rezultă în însărăcirea și degradarea stratului ierbos, 
dispariţia speciilor caracteristice acestei comunităţi ca de ex. speciile de lizieră și de pajiști xero-mezofile și 
dispariţia speciilor rare sau endemice ca Cephalaria radiata, Galium lucidum, Iris variegata și Phyteuma 
tetramerum. Deoarece pășunatul cu oi se practică în zonele învecinate, pășunatul în pădure ar constitui o 
ameninţare semnificativă rezultând în deteriorarea stratului ierbos și a seminţișului care asigură regenerarea 
naturală a pădurii.  
 
Măsuri de conservare 
Aceste habitate forestiere conform clasificării funcţionale a pădurilor din România se incadrează în Grupa 1 – 
Vegetaţie forestieră cu funcţii speciale de protecţie respectiv în subgrupa 1.2. - Păduri cu funcţie de protecţie a 
solului, în categoria prioritară 1.2.a – ” Păduri situate pe: stâncării, grohotișuri, terenuri cu eroziune în adâncime, 
terenuri cu înclinare mai mare de 40 grade, substrate de fliș cu înclinare mai mare de 35 grade sau nisipuri și 
pietrișuri cu înclinare mai mare de 30 grade, precum și pădurile de pe terenurile cu eroziune evidentă” (tip 
funcţional II.). Tipul funcţional II. după definiţie (WWF-DCP 2005) sunt”păduri cu funcţii speciale de protecţie 
situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum și arborete în care nu este posibilă sau admisă 
recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare” (preluate după Normele 
tehnice silvice, vol.5, Ministerul Silviculturii, 1986). Din acest pricin se recomandă doar intervenţii de gospodărire 
în regim de conservare și lucrări de îngrijire (Stăncioiu et al. 2008). În astfel de arborete nu se permite recoltarea 
de produse principale prin tăierile de regenerare clasice.  
Măsurile de conservare și întreţinere a habitatului se vor concentra în jurul speciei dominante: sterajul pufos 
(Quercus pubescens). În zonele deschise, unde acoperirea generală a coronamentului este sub 50% se recomandă 
permiterea regenerării naturale prin lăstari sau prin sămânţis a stejarului pufos și speciilor însoţitoare importante 
(Sorbus torminalis, Prunus avium, Pyrus pyraster, Quercus petraea). În cazul în care fructificaţia stejarului este slabă 
și/ sau sămânţișul nu poate asigura regenerarea pădurii, se recomandă adăugarea unui sămânţiș extern, viabil sau 
plantarea puieţilor cu rădăcini protejate. Această intervenţie de conservare asigură și o diversitate genetică mai 
ridicată în populaţia stejărișului. Dacă se observă ca arbuștii sau subarbuștii împiedică printr-o abundenţă ridicată 
regenerarea stejarului, sunt necesare descopleșiri prin care se defrișează parţial arbuștii. Această intervenţie se 
efectuează iarna pentru a proteja integritatea stratului ierbos. În cazul unui coronament închis cu o acoperire 
generală de peste 80-90% recomandăm tăierea ochiurilor pentru a permite dezvoltarea stratului ierbos și arbustiv. 
Această intervenţie nu are voie să afecteze mai mult de 10% a populaţiei restaurate. Ochiurile vor avea o lăţime de 
1.0-1.5 înălţimi de arbori, și vor avea o formă eliptică cu lungimea paralelă cu versantul. Prin selectarea arborilor 
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de vârste diferite se poate menţie o eterogenitate de vârste adecvată a populaţiei. Lucrările trebuie efectuate iarna 
pe zăpadă pentru protejarea vegetaţiei. Consistenţa stejarului pedunculat nu poate scade sub 70-80% din proporţia 
coronamentului. După lucrări trebuie retras materialul lemnos dar se pot păstra sporadic trunchiuri mai groase sau 
arbori uscaţi, nedărâmaţi (min. 5 exemplare / ha) care asigură adăpost și hrană multor specii de faună și permite 
reciclarea nutrienţilor în sol. Această intervenţie nu trebuie repetată pe un interval de 10 ani. Dacă în habitate 
observăm prezenţa speciilor nedorite Robinia pseudacacia, Quercus rubra, Pinus sylvestris, Pinus nigra, este 
necesar extragerea acestora și puieţilor acestora. Pe lângă reglementarea adecvată conform protocolului de 
gospodărire a habitatelor forestiere prioritare (Stăncioiu et al. 2008) descrie mai sus, este esenţial interzicerea 
pășunatului și controlarea, supravegherea mișcării animalelor pășunătoare din zonă.  
 
Protocol de monitorizare 
Recomandăm monitorizarea în fiecare 5 ani a habitatelor. În perioada monitorizării este necesar o ieșire pe teren 
primăvara în aprilie-mai pentru inventarierea speciilor cu înflorire timpurie, ca în cazul speciilor de orhidee și o 
ieșire vara, în luna iulie-august pentru a monitoriza speciilor de vară și toamnă. Se vor controla limitele habitatului 
pentru a detecta schimbări în suprafaţa acestuia, se vor efectua relevee fitosociologice și liste complete de specii 
pentru determinarea schimbărilor în gradul de deteriorare a habitatului. Se vor monitoriza populaţiile speciilor 
non-native invazive sau a speciilor native problematice care pot facilita degradarea habitatului. Datele colectate 
trebuie să permită efectuarea eventualelor intervenţii de restaurare sau modificarea managementului de susţinere 
și conservare.  
 

 
Figura 17. Stejar pufos cu arhitectură tipică (Foto: Kuhn Thomas) 
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Figura 18. Stratul erbaceu în pădurile de stejar pufos (Foto: Kuhn Thomas) 

 

 
Figura 19. Priveliște dintr-o pădure de stejar pufos (Foto: KuhnThomas) 
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Păduri aluviale de Alnus glutinosa (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
 
Cod Natura2000: 91E0*   
Cod habitat Natura 2000: 91E0* 
Situl în care apare ca habitat de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) 
Asociaţia vegetală corespunzătoare:  
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957 
Carici brizoidis-Alnetum glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 1953 
Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936  
Pruno padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953  
Salicetum fragilis Passarge 1957, Salicetum albae Issler 1924  
 
Descrierea generală a habitatului 
Păduri de luncă dominate de anin negru (Alnus glutinosa) de-a lungul cursurilor de apă din zona de câmpie și etajul 
colinar. Doar Fraxinus angustifolia o completează în unele locuri (Gafta și Mountford 2008). Aceste fitocenoze sunt 
inundate periodic de creșterea nivelului râului, pârâului cel puţin o dată pe an, însă altfel sunt bine drenate și aerate 
în perioada în care debitul apei este scăzut. Stratul arbuștilor este mai puţin dezvoltat, speciile lemnoase având 
posibilitatea de a se fixa doar pe insulele uscate formate de rădăcinile aninului negru. Statul inferior este alcătuit 
din specii hidro- și higrofile, cum ar fi specii de Carex, Iris pseudacorus, Alisma plantago, Caltha palustris, Galium 
palustre, Polygonum hydropiper, P. mite, Peucedanum palustre, Stellaria aquatica și include numerosa specii de 
talie mare (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum). Habitatul are o valoare conservativă foarte 
ridicată.  
 
Descrierea habitatelor în sit 
Putem diferenţia în funcţia fromei de macrorelief și a condiţiilor hidrologice două tipuri de aninișuri în sit. 
Majoritatea acestor cominităţi identificate formează fâșii înguste de 5-10 m în văi, dea-luncur apelor curgătoare. 
Coronamentul este mixt, domină specia caracteristică Alnus glutinosa, în unele locuri cu Fraxinus excelsior, dar 
ating abundenţe semnificative și speciile făgetelor și cvercineelor Fagus sylvtiva, Carpinus betulus, Querus petraea, 
Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Betula pendula. Stratul arbustiv-subarbustiv este sărac în 
specii și slab consolidat. Apar specii ca Coryllus avellana, Lonicera xylosteum, Euonymus europeus, Rubus caesius, 
Sambucus nigra, Cornus sanguinea. Stratul ierbos în multe situaţii nu diferă cu mult de stratul erbaceu a pădurilor 
de fag și carpen sau stejar din zonele adiacente. Asemenea specii caracteristice vegetaţiei de tip Asperulo-Fagetum 
sunt Aposeris foetida, Brachypodium sylvaticum, Cardamine bulbifera, Carex sylvatica, Carex pilosa, Cardamine 
glanduligera, Festuca drymeia, Galium odoratum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Waldsteinia geoides, 
Gymnocarpium dryopteris, Melittis melissophyllum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, 
Polygonatum verticillatum, Sanicula europaea, Stellaria holostea, Symphytum tuberosum, Vinca minor, Viola 
reichenbachiana, Stachys sylvatica, Astrantia major. Sunt comune și geofitele cu înflorire timpurie Anemone 
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nemorosa, Anemone ranunculoides, Hepatica nobilis, Isopyrum thalictroides, Maianthemum bifolium, Ficaria 
verna, Scilla vindobonensis, Galanthus nivalis. În aceste habitate specille higrofile de mlaștini, lunci și păduri 
înmlăștinite, caractiristice aninișurilor în general, sunt mai rare. Asemenea specii observate au fost Caltha palustris, 
Carex riparia, Carex pendula, Glechoma hederacea, Ranunculus repens, Scutellaria galericulata, Urtica dioica. Al 
doilea tip de aniniș este situat în parcela BM492 (91E0_1) și este o pădure înmlăștinită pe teren plan cu apă 
stagnantă și cu o naturalitate ridicată, respectiv o valoarea de conservare mare. Coronamentul este dominat de 
Alnus glutinosa și ca specie însoţitoare apare Carpinus betulus și Acer campestre. Stratul arbustiv-subarbustiv este 
slab consolidat datorită condiţiilor hidrologice. Apar speciile Ligustrum vulgare, Rubus caesius, Coryllus avellana și 
Cornus sanguinea. Deoarece apa stagnează în cea mai mare parte a habitatului, vegetaţia erbacee se concentrează 
în jurul pâlcurilor formate de Carex remota, trunchiul și rădăcinele aninului și în căteva zone mai înalte pe marginea 
habitatului. Unele specii ierboase aparţinut vegetaţiei Asperulo-Fagetum identificate în acest habitat au fost Carex 
sylvatica, Aegopodium podagraria, Paris quadrifolia, Stachys sylvatica. Speciile higrofile obserate, caracteristice 
pădurilor de luncă și mlaștinilor eutrofe au fost Carex remota, Festuca gigantea, Caltha palustris, Veratrum album, 
Lycopus exaltatus, Galium palustre, Filipendula vulgaris.  
 
Localizarea habitatului în sit 
În cursul cartării habitatelor am identificat 26 locaţii cu această fitocenoză, în 23 unităţi de grid de 200 x 200 m. 
Distribuţia petelor este insulară, iar suprafaţa lor este foarte mică, de obicei doar de câteva zeci de metri pătraţi. 
Suprafaţa totală estimată a aninișurilor a fost de 44,5 ha. Am găsit patru locaţii cu o extindere mai mare, dintre 
care cele care apar în gridul BM492 (colţul sudic al sitului, 91E0_1) și BM293,294 (91E0_2) au o naturalitate foarte 
ridicată, cu aspect natural. Aceste habitate sunt determinate de condiţii edafice și preferă condiţii microclimatice 
umede, formând galerii dea-lungul apelor curgătoare și aparţin pădurilor intrazonale. 
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Figura 20. Pădurile de anin negru tip 91E0 în situl Pădurea Făget – Valea Morii 
 
Ameninţări, presiuni 
Ameninţările principale a acestor habitate sunt intervenţiile forestiere (defrișarea arborilor – B03, curăţarea pădurii 
– B02.04.) observate în zonele adiacente habitatului. Prin defrișarea aninului habitatul pierde din caracter și 
dispare, fiind specia edaficatoare. Pe lângă acestea,alţi factori ameninţători sunt potecile pentru turiști și drumurile 
judeţene (ameninţarea D01), prin care turiștii și autovechiculele pot pătrunde în habitate și deteriora solul și 
vegetaţia fragilă. Poluarea apelor și a solului cu deșeuri solide (ameninţarea H05.01.) consideră un alt pericol 
asupra habitatului, înspecial în zonele apropiate de drumuri judeţene și locurilor de campare, unde sa observat și 
depozitarea gunoaielor. Pășunatul în zonele apropiate (A04) ameninţă puternic habitatul deoarece animalele pot 
trece prin aceste zone deteriorând semnificativ habitatul prin consumarea vegetaţiei, distrugerea puieţilor de anin, 
și poluarea solului prin fecalii, provocând eutrofizarea acestuia și facilitând invazia speciilor ruderale nitrofile.  
 
Măsuri de conservare 
Conform clasificării funcţionale a pădurilor din România, aninișurile se încadrează în Grupa 1 – ”Vegetaţie forestieră 
cu funcţii speciale de protecţie”, și în categoriile funcţionale 1.1.e – ”Păduri de protecţie a malurilor cursurilor de 
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apă” cu tip funcţional III – în care nu se admit decât tratamente intensive, codru grădinărit și cvasigrădinărit, 
respectiv 1.2.i – ”Păduri situate pe terenuri înmlăștinite” cu tip funcţional II – în care sunt permise numai lucrări 
de conservare (WWF-DCP 2005, preluate după Normele tehnice silvice, vol.5, Ministerul Silviculturii, 1986). 
Pădurile de aniniș care formează fâșii înguste dea-lungul apelor curgătoare aparţint categoriei funcţionale 1.1.e. 
Deoarece acestea formează fâșii înguste de 5-10m, se consideră conform literaturii de specialitate (WWF-DCP 
2005, Stăncioiu et al. 2008) fâșii de protecţie a malurilor și trebuie încadrate în regimul codrului (gospodărire bazat 
pe regenerarea din sămânţă i păstrarea arborilor bătrâni). Recomandăm tăieri de regenerare clasice în cazul 
arborilor bătrâni pentru a permite regenerarea vegetativă a pădurii. În contrast, este necesar păstrarea 
exemplarelor bătrâni și chiar uscaţi, nedărâmaţi, cel puţin 5 indivizi pe ha. Arbori bătrâni asigură adăpost și hrană 
numeroaselor specii de faună (păsări, insecte). În situaţiile în care abundenţa aninului este scăzut, recomandăm 
rărituri de maxim 1.0 înălţime de arbore, eliminând doar specii secundare cu pondrenţe ridicate ca Carpinus 
betulus, Fagus sylvatica. Aceste intervenţii nu pot afecta mai mult de 10% din volumul arboretului fără a scade 
consistenţa acestuia sub 0.75. Lucrările se efecuează de preferat iarna cu o periodicitate de 5-7 sau 10 ani. Pe lăngă 
curătările de regenerare, dacă aninul se regenerează slab (doar vegetativ, sporadic) se recomandă semănături 
directe a aninului și frasinului din surse de seminţe locale sau plantarea puiuţilor cu rădăcini protejate.  
Pădurile înmlăștinite de anin se inadrează în categoria 1.2.i, și gospodăria lor trebuie efectuată conform acestuia. 
Sunt permise doar tăieri de regenerare clasice în cazul arborilor bătrâni sau uscaţi asemănător metodologiei 
descrise mai sus la aninișurile de luncă. A nu se permite rărituri în nici un caz în aceste habitate vulnerabile, 
deoarece în zonele înmlăștinite nu există pericolul extinderii speciilor ca Fagus sylvatica, Carpinus betulus și altor 
arbori din habitatele învecinate din cauza condiţiilor edafice netolerate de acestea dacă condiţiile hidrologice 
rămân stabile. Dacă se observă prezenţa unei specii non-native în oricare dintre habitate, acesta trebuie eliminat 
imediat, de preferat în timpul ierni pentru a evita perioada de vegetaţie. Recomandăm amplasarea unui gard 
protectiv din parea drumului învecinat cu habitatul respecitv și amplasarea unui panou informativ pentru a controla 
accesul în acest habitat înmlăștinit, depozitarea deșeurilor solide și poluarea cu divese substanţe lichide (ulei, 
benzină, coloranţi etc.).  
 
Protocol de monitorizare 
Aninișurile trebuie monitorizate din 5 în 5 ani. Monitorizarea se efectuează preferat de 2 ori pe an, primăvara 
(aprilie-mai) pentru a detecta speciile de înflorire timpurie și vara (iunie-august) pentru a înregistra restul speciilor 
de înflorire mai târzie. Este necesar monitorizarea limitelor populaţiilor de aninișuri pentru a detecta schimbări în 
extindera acestora, monitorizarea populaţiilor de specii non-native periculoase, și a speciilor rare. Pe parcursul 
monitorizării trebuie efectuate relevee fitosociologice și liste de specii în fiecare aniniș Se recomandă și 
monitorizarea ameninţărilor și presiunilor pentru a asigura posibilitatea modificării sau corectării planului de 
management și a măsurilor de conservare a habitatelor respective.  
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Figura 21. Aniniș cu naturalitate ridicată (Foto: Kuhn Thomas) 
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Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 
 
Cod habitat Natura 2000: 9130 
Situl în care apare ca habitat de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) 
Asociaţia vegetală corespunzătoare:  
Carpino-Fagetum Paucă 1941; Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et Ştefan 1994; Lathyro veneti-
Fagetum (Dobrescu et Kovács 1973) Chifu 1995. 
Habitat românesc corespunzător: 
R4118 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera 
 
Descrierea generală a habitatului 
Habitatul 9130 apare în toate dealurile peri- și intra carpatice, ca și în partea inferioară a Carpaţilor, în etajul 
nemoral. Aceste păduri sunt edificate de specii europene, nemorale și balcanice, mezoterme, mezofile, mezo-
eutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus 
betulus), iar diseminat gorun (Quercus petraea), cireș (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), 
sorb de câmp (Sorbus torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sud-vestul și vestul României și cer (Quercus cerris) și gârniţă (Q. frainetto). În cazul când proporţia speciilor 
de amestec depășește 50% se formează așa numitele făgete amestecate. Acoperirea realizată de arboret este de 
80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 25–35 m. Stratul arbuștilor, cu dezvoltare variabilă, în 
funcţie de acoperirea realizată de arboret, este compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus 
europaeus, Staphylea pinnata, Cornus sanguinea, Sambucus nigra. Stratul ierburilor și subarbuștilor, cu dezvoltare 
variabilă, conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex pilosa, 
Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). Nu are specie caracteristică. Primăvara Dentaria bulbifera poate să ajungă 
dominant (Doniţă et al. 2005) 
 
Descrierea habitatelor în sit 
Specia edificatoare este fagul și cu frecvenţă variată carpenul. Stratul arborilor este bogat și în alte specii, mai ales 
cireș, paltin de munte, specii de tei. Stratul arbuștilor este foarte săracă datorită intervenţiilor silvice, iar dacă nu 
s-a tăiat, indivizii tineri de fag și carpen alcătuiesc un strat complet la înălţimea arbuștilor. În statul ierburilor flora 
de mull este constantă (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex pilosa, Mercurialis 
perennis, Dentaria bulbifera). Cu frecvenţă mare se întâlnesc Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Carex 
sylvatica, Dactylis polygama, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Milium effusum, Primula vulgaris, Pulmonaria 
oficinalis, Sanicula euopaea, Viola reichenbachiana, precum și unele specii sud-europene (Melittis melissophyllum, 
Campanula persicifolia, Lathyrus niger) și speciile alianţei Lathyro – Carpinion (Melampyrum bihariense, 
Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii) (Gafta și Mountford 2008).  
 
Localizarea habitatului în sit 
Tipul de habitat 9130 a fost identificat în partea nordică-centrală și sud-vestică a sitului Natura 2000 în total pe o 
suprafaţă de 296.38 ha. Am delimitat 3 fragmente, una de o extindere foarte mare (9130_1: 232.21 ha), una de 
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extindere medie (9130_3: 62.69 ha) și una foarte mică, de doar 1.48 ha (9130_2). 
 

Figura 22. Localizarea pădurilor de gorun cu carpen și fag în situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
 
Ameninţări, presiuni 
Habitatele dominate de fag au o extindere mare în situl studiat și sunt cel mai puţin influenţate de impacte 
antropice dintre toate tipurile regăsite în aria protejată. Exploatarea forestieră necorespunzătoare este o presiune 
majoră asupra acestor păduri. Extragerea selectivă a exemplarelor cu dimensiuni și vârste mari, valoroase din punct 
de vedere economic, curăţarea pădurii (B02.02), îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare (B02.04) și 
exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală (B03) cauzează degradarea naturalităţii acestui tip de 
habitat. Împăduri cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat, cum este bradul (Picea abies), este foarte 
frecventă în acest tip de habitat, mai ales în fragmentul nordic, și duce la schimbarea condiţiilor biotice și abiotice 
care persistă mult după extragerii masei lemnoase, și îngreunează regenerarea vegetaţiei native (B02.01.02). 
Invazia speciilor alohtone (I01) duce la pierderea biodiversităţii și transformă habitatul. În situl studiat salcâmul 
(Robinia pseudacacia) apare cu frecvenţă și abundenţă mare. 
 
Măsuri de conservare 
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Faţă de gorunetele (9170 și 91Y0) care au o problemă majoră privind regenerarea speciei edificatoare și datorită 
fragmentării habitatului, pădurile dominate de fag sunt mai puţin ameninţate din acest punct de vedere. 
Schimbarea structurii și compoziţiei nu este o ameninţare în făgetele din situl studiat. Pentru a asigura menţinerea 
și îmbunătăţirea stării de conservare, este necesar monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice. 
Tehnicile de curăţare trebuie supravegheate, ca lemnul uscat sau mort să nu fie îndepărtat în totalitate. Ca un 
obiectiv pentru îmbunătăţirea naturalităţii se recomandă menţinerea speciilor autohtone de amestec, mai ales în 
cenozele cu fag și carpen (Sorbus torminalis, Tilia sp., Acer sp.), dar fără ca acestea să ajungă la o acoperire de peste 
30-40% (problemă mai ales în cazul carpenului și speciilor de tei). Menţinerea compoziţiei specifice naturale în 
arboret, subarboret și strat ierbaceu – este necesar ajustarea mărimii ochiurilor de tăiere la capacitatea de 
răspândire a speciilor caracteristice din stratul ierbos. 
  
Protocol de monitorizare 
Recomandăm monitorizarea în fiecare 5 ani a habitatelor. În perioada monitorizării este necesar o ieșire pe teren 
primăvara în aprilie-mai pentru inventarierea speciilor cu înflorire timpurie și o ieșire vara, în luna iulie-august 
pentru a monitoriza speciile vernale, autumnale. Se vor controla limitele habitatului pentru a detecta schimbări în 
suprafaţa acestuia, se vor efectua relevee fitosociologice și liste complete de specii pentru determinarea 
schimbărilor în gradul de deteriorare a habitatului. Se vor monitoriza populaţiile speciilor non-native invazive sau 
a speciilor native problematice care pot duce la degradarea habitatului. Datele colectate trebuie să permită 
efectuarea eventualelor intervenţii de restaurare sau modificarea managementului de susţinere și conservare.  
 
Bibliografie 
 
Doniţă N, Popescu A, Paucă-Comănescu M, Mihăilescu S, Biriș I.-A (2005): Habitatele din România, Editura Tehnică 
Silvică, București 
Gafta D și Mountford J.O (2008): Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Ed. Risoprint, 
Cluj-Napoca 
 
 
 
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 
 
Cod Natura 2000: 9110 
Situl în care apare ca habitat de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) 
Asociaţia vegetală corespunzătoare:  
Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968 
Habitat românesc corespunzător: 
R4105 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Festuca drymeia 
 
Descrierea generală a habitatului 
Acest tip de pădure este indicat din toţi Carpaţii românești. Aceste fitocenoze sunt edificate de specii europene 
nemorale, mezoterme, mezofile, mezotrofe. Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba), 
în proporţii diferite, cu rare exemplare de ulm de munte (Ulmus glabra), mesteacăn (Betula pendula), are acoperire 
de 80–90% și înălţimii de 24–28 m pentru brad și 20–25 m pentru fag la 100 de ani. Stratul arbuștilor este 
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reprezentat prin puţine exemplare de Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa. Stratul ierburilor și subarbuștilor: 
dominat de Festuca drymeia, în covor compact sau în petece de mărimi diferite, în funcţie de lumină; participă și 
specii din flora de mull (Dentaria glandulosa, Galium odoratum), cu dezvoltare slabă și specii acidofile (Doniţă et 
al. 2005). 
 
Descrierea habitatelor în sit 
În pădurile din situl studiat specia edificatoare și deseori monodominantă este fagul. Cu frecvenţă variată apare 
carpenul și plopul tremurător (Populus tremula) și mesteacăn (Betula pendula). Stratul arbuștilor este foarte săracă 
datorită intervenţiilor silvice, iar dacă nu s-a tăiat, indivizii tineri de fag, plop și mesteacăn alcătuiesc un strat 
complet la înălţimea arbuștilor. În statul ierburilor specia caracteristică este Festuca drymeia cu o constanţă foarte 
ridicată, câteodată cu abundenţă sporită. Cu frecvenţă mare apar specii acidofile Calamagrostis arundinacea, 
Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Veronica officinalis, Oxalis acetosella, Scrophularia nodosa, Galium schultezii. 
Flora de mull este reprezentată de Carex pilosa, Euphorbia amygdaloides, Lamium galebdolon, Glechoma hirsuta, 
Asarum europaeum, Galium odoratum (Gafta ). 
 
Localizarea habitatului în sit 
Tipul de habitat 9110 a fost identificat în partea vestică a sitului Natura 2000 în total pe o suprafaţă de 542.75 ha, 
astfel fiind cel mai extins tip de habitat din Pădurea Făgetul Clujului. Am delimitat 2 fragmente, una de o extindere 
foarte mare și compactă, cu naturalitate ridicată (9110_2: 536.26 ha), și una mai mică, de doar 6.49 ha (9130_1). 
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Figura 23. Harta pădurilor de fag de tip 9110 în situl Pădurea Făget – Valea Morii 
 
Ameninţări, presiuni 
Habitatele dominate de fag au o extindere mare în situl studiat și sunt cel mai puţin influenţate de impacte 
antropice dintre toate tipurile regăsite în aria protejată. Exploatarea forestieră necorespunzătoare este o presiune 
majoră asupra acestor păduri. Extragerea selectivă a exemplarelor cu dimensiuni și vârste mari, valoroase din punct 
de vedere economic, curăţarea pădurii (B02.02), îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare (B02.04) și 
exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală (B03) cauzează degradarea naturalităţii acestui tip de 
habitat. Împăduri cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat, cum este bradul (Picea abies), este foarte 
frecventă în acest tip de habitat, mai ales în fragmentul nordic, și duce la schimbarea condiţiilor biotice și abiotice 
care persistă mult după extragerii masei lemnoase, și îngreunează regenerarea vegetaţiei native (B02.01.02). 
Invazia speciilor alohtone (I01) duce la pierderea biodiversităţii și transformă habitatul. În situl studiat salcâmul 
(Robinia pseudacacia) apare cu frecvenţă și abundenţă mare. 
 
Măsuri de conservare 
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Faţă de gorunetele (9170 și 91Y0) care au o problemă majoră privind regenerarea speciei edificatoare și datorită 
fragmentării habitatului, pădurile dominate de fag sunt mai puţin ameninţate din acest punct de vedere. 
Schimbarea structurii și compoziţiei nu este o ameninţare în făgetele din situl studiat. Pentru a asigura menţinerea 
și îmbunătăţirea stării de conservare, este necesar monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice. 
Tehnicile de curăţare trebuie supravegheate: interzicerea defrișărilor și a introducerii speciilor ne-specifice 
habitatului, lemnul uscat sau mort să nu fie îndepărtat în totalitate, în cazul tăierilor – dacă este permis – să se aibă 
în vedere naturalitatea, integritatea și capacitatea de regenerare a comunităţii. Menţinerea compoziţiei specifice 
naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu – este necesar ajustarea mărimii ochiurilor de tăiere la capacitatea 
de răspândire a speciilor caracteristice din stratul ierbos. 
  
Protocol de monitorizare 
Recomandăm monitorizarea în fiecare 5 ani a habitatelor. În perioada monitorizării este necesar o ieșire pe teren 
primăvara în aprilie-mai pentru inventarierea speciilor cu înflorire timpurie și o ieșire vara, în luna iulie-august 
pentru a monitoriza speciile vernale, autumnale. Se vor controla limitele habitatului pentru a detecta schimbări în 
suprafaţa acestuia, se vor efectua relevee fitosociologice și liste complete de specii pentru determinarea 
schimbărilor în gradul de deteriorare a habitatului. Se vor monitoriza populaţiile speciilor non-native invazive sau 
a speciilor native problematice care pot duce la degradarea habitatului. Datele colectate trebuie să permită 
efectuarea eventualelor intervenţii de restaurare sau modificarea managementului de susţinere și conservare.  
 
 

 
Păduri de fag de tip 9110 în Făgetul Clujului – Valea Morii 
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Tipuri de pajiști  
cu codul Natura 2000 găsite în situl Pădurea Făget – Valea Morii, neincluse pe Formularul Standard 

Nr. grid Long Lat Specie dominantă Tip 
Cod Natura 
2000 

BM261,262,231,2
03 N46.70957 E23.57864 Molinia caerulea pajiște umedă 

6410  

BM470,471,472  N46.69727 E23.60250 Molinia caerulea pajiște umedă 6410 

BM392,393,422,4
23 N46.70251 E23.58929 Molinia caerulea pajiște umedă 

6410 

BM407 N46.70335 E23.60237 

Deschampsia 
caespitosa, Agrostis 
stolonifera pajiște umedă 

6440 

BM378 N46.70233 E23.54531 

Deschampsia 
caespitosa, Agrostis 
stolonifera pajiște umedă 

6440 

BM001,005 006 N46.73963 E3.53597 
Brachypodium 
pinnatum 

pajiște 
xeromezofilă 

6210 

BM027 N46.73371 E23.53444 
Brachypodium 
pinnatum 

pajiște 
xeromezofilă  

6210 

BM037 N46.73314 E23.53847 Sesleria heufleriana 
pajiște 
xeromezofilă 

6190 

BM093 N46.72340 E23.53760 
Brachypodium 
pinnatum 

pajiște 
xeromezofilă 

6210 

BM048 N46.73197 E23.53829 Sesleria heufleriana 
pajiște 
xeromezofilă 

6190 

BM108 N46.72199 E23.54178 
Brachypodium 
pinnatum 

pajiște 
xeromezofilă 

6210 

BM118,119 N46.72119 E23.53348 Sesleria heufleriana 
pajiște 
xeromezofilă 

6190 

BM374 N46.70264 E23.53388 
Brachypodium 
pinnatum 

pajiște 
xeromezofilă 

6210 

BM168,169 N46.71496 E23.53889 
Stipa pulcherrima, 
Brachypodium 

pajiște 
xerofilă 

6210 
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pinnatum 

BM497 N46.69148 E23.56358 Festuca rupicola 
pajiște 
xerofilă 

6210 

 

Figura 24. Distribuţia tuturor tipurilor de habitate Natura 2000 în situl Făgetul Clujului – Valea Morii. 
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RA.6.2. Evaluarea stării de conservare a speciilor de plante 
 
Se referă la subactivitatea: 
A.1.2. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante 
 
Elaborat de dr. Fenesi Annamária, dr. Ruprecht Eszter, dr. Bartha Csaba, Mátis Attila experţi botanică. 
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Eleocharis carniolica 

 
Denumirea ştiinţifică: Eleocharis carniolica Koch  
Denumirea populară:  
RO: pipiriguţ 
HU: sűrű csetkáka 
DE: Krain Sumpfbinse 
EN: Spikerush 
 
Statutul de conservare 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. 
În România specia nu este ameninţată. 
 
Descrierea speciei  
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 și 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 
îngroșat, puternic delimitat de fruct, rămâne observabil și după maturizarea fructului. Setele perigoniale sunt mai 
puţine de 6, și mai scurte decât fructul. Stigmate 2, rar 3. Planta are fruct obovoidal, lung de 1-1,5 mm, bruniu, 
lucios, neted. 
Înflorește în iulie-august, dar se reproduce si vegetativ. 
 
Cerinţe de habitat 
Apare sporadic din etajul gorunetelor până în cel al molidului. Preferă habitatele umede, frecvent perturbate și în 
vegetaţii pioniere în mlaștini, 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. Este o plantă 
higrofilă. Mărimea și supravieţuirea populaţiilor depinde de starea hidrologică a habitatelor, iar schimbările 
climatice și hidrologice pot rezulta în dispariţia speciei din câteva locaţii. Deocamdată specia nu este ameninţată 
cu dispariţie la nivel European. Specia a fost semnalată din următoarele tipuri de habitate Natura 2000: 3130- Ape 
stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea, 7230 - 
Mlaștini alcaline. 
 
Arealul speciei 
Este o plantă endemică în Europa Centrală și Europa de Est. Este prezent în: Italia, Polonia, Republica Slovacă, 
România, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Austria, Macedonia, Ucraina, Turcia. 
 
Distribuţia în România 
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Asociaţiile vegetale în care poate apărea specia: Limoselleto –Ranunculetum lateriflori, Gypsophileto muralis-
Radioletum, linoides, Eleocharidetum acicularis, Nanocyperion, Polygono-Eleocharis ovatae, Cyperetum 
flavescentis, Isoeto-Nanojuncetea. 
Specia a fost semnalată din următoarele regiuni: Reg. Maramureşului: Vişeul de Sus la Mociara Mare; Reg. Cluj: 
Câlâţele la Molhaş, Mţii. Vlădeasa, Traniş, Beliş, Cluj la Făget, Vidra, Avram Iancu, Reg. Mureş; Odorhei, Căpâlniţa, 
între Vlăhiţa şi Lueta, Băile Homorod, Corund, Sâncrăieni; Reg. Braşov: Veştem, Sibiu, Reci la Mestecăniş, Aita 
Medie, Chepeţ, Prejmer, Homorod; Reg. Hunedoara: Sarmisegetuza; Reg. Crişana: Oradea, Sebiş, Susani, Dezna, 
Cristior, Bulz pe Valea Iadului; Reg. Banat: Curtea, Caransebeş spre Turnu Rueni, în Banat; Reg. Oltenia: Brădiceni; 
Reg. Dobrogea: Gârliţa. 
În prezent în România specia este semnalată în următoarele situri Natura 2000: 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 (ROSCI0103). A fost 
semnalată şi din bazinul râului Bistriţa între Piatra Neamţ şi Bacău. 
 

Figura 25. Eleocharis carniolica și habitatul (Foto: http://botany.cz/cs/eleocharis-carniolica/). 
 
 

Distribuţia speciei în situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
Specia nu a fost regăsită în situl de importanţă comunitară, deși este menţionată de Săvulescu și colab. (1952) de 
a fi prezentă în regiunea Cluj, în Făget. Deși specia a fost intens căutată în situl de importanţă comunitară, nu am 
găsit exemplarele speciei. 
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Evaluarea stării de conservare a speciei Eleocharis carniolica pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

Specia nu a fost regăsită în situl de importanţă comunitară, astfel nu pot fi evaluate presiunile asupra speciei în aria 
protejată. Pentru a asigura portecţia speciei, în cazul în care va fi regăsită în viitor, trebuie aplicate măsurile de 
conservare ale mlaștinilor alcaline (de tip 7230), habitatul preferat al speciei. Dacă ar fi prezentă, cele mai mari 
ameninţări ar fi cele care schimbă sistemul hidrologic și rezultă în dispariţia habitatelor favorabile speciei, de exeplu 
drenajul, constucţiile caselor și a drumurilor.  
 
Măsuri de management aplicabile pentru conservarea speciei Eleocharis carniolica pe situl Făgetul Clujului – Valea 

Morii 
Nu se pot lua măsuri pentru conservarea și creșterea populaţiilor de Eleocharis carniolica în situl de importanţă 
comunitară, fiindcă specia nu a fost găsită și foarte probabil nu este prezentă. Habitate favorabile speciei (Mlaștini 
alcaline de tip 7230) sunt prezente, menţinerea lor în starea favorabilă prin planul de management aplicat pe 
teritoriul sitului permite reintroducerea exemplarelor speciei din populaţii stabile și destul de mari.  
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 Liparis loeselii 

 
Denumirea știinţifică: Liparis loeselii (L.) Rich. 
Denumirea populară: 
RO: Moşişoare 
HU: Hagymaburok 
DE: Sumpf-Glanzkraut 
EN: Fen orchid 
 
Statutul de conservare 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. 
Reglementări privind comerşul cu speciile ale florei şi faunei sălbatice în Uniunea Europeană, Anexa II. 
În România specia este prezentă și este critic periclitată. Statutul de protecţie este parţial protejată. 
 
Descrierea speciei  
Este o plantă perenă, din familia Orchideacea. Este o plantă de culoare verde-gălbuie, cu pseudobulb (tubercul), 
care este un depozit de apă și cu rădăcini filiforme, papiloase. Tulpină este 5 - 25 cm înaltă, erectă, 3 muchiată, în 
partea superioară aripată. Are două frunze aproape opuse, așezate spre baza tulpinii, oblongi, lungi de 2 - 8 cm, 
unul mai lung cu 1-2 cm decât celălat, late de 0,7 – 25 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 și mai înguste. Labelul este întreg sau slab trilobat, lung de 4 - 5 mm, de aceeași 
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 fuiform, 3-muc. hiat, cu pedicel 3-muchiat sau brăzdat.  
Trăiește maxim 8 ani. Se reproduce vegetative cu ajutorul 1-2 tuberculi mici, care se dezvoltă din tuberocolul adult. 
Se reproduce și prin autogamie, picăturile de ploaie ajută autopolenizarea. Frunzele apar primăvara. Înflorește în 
mai- iunie. Seminţele sunt mici (<1 mm) și mulţi, mature din sfârșitul lunii august. 
Este o plantă pionieră, slabă în competiţie, se poate găsi în vegetaţii pioniere, în cursul succesiunii dispare oadată 
cu creșterea numărului și acoperării speciilor în asociaţia vegetală.  
În anii mai secetoș unele exemplare rămân în stare dormantă. Starea asta poate să fie lung de câţva ani, așadar 
este greu de estimat mărimea populaţiilor. Pentru estimare corectă este necesar monitorizarea periodică a 
populaţiilor. 
 
Cerinţe de habitat 
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, iar este prezent şi în mlaştini neutrale şi alcaline în regiuni de câmpie şi 
în regiuni montane în alte părţi al europei. Toleră inundaţia periodică şi mlăştinile puţin acide. În România habitează 
mlaştini eutrofe, bogate în calciu, cu apă rece, sol săraci în nutriţie, cu pH între 6,8 şi 7,3. A fost semnalată din 
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următoarele tipuri de habitate Natura 2000: 7230 - Mlaștini alcaline, 7140 - Mlaștini turboase de tranziţie si turbării 
mișcatoare, 91E0 - Păduri aluviale cu anin și frasin (Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior). 
Asociaţiile vegetale în care poate apărea specia: Caricetum davallianae, Orchido – Schoenetum nigricantis, 
Peucedano-Phragmitetum caricetosum, Salix repens - Campylium stellatum, Salix repens - Calliergon cuspidatum, 
Carex interior - Eleocharis elliptica - Thelypteris palustris, Carex spp. - Triglochin maritima - Eleocharis quinqueflora, 
Calamagrostis canadensis - Juncus spp. - Carex spp., Typha latifolia - Equisetum hyemale - Carex (hystericina, 
pellita), Spartina pectinata - Calamagrostis stricta - Carex spp., Primulo farnosi-Schoenetum ferruginei, Juncetum 
alpine, Rynhosporion, Thelypteridi-Typhetum angustifoliae, Calamagrosti-Salicetum cinereae. 
 
Arealul speciei 
În Europa specia este prezentă în: 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. 
 
Distribuţia în România 
Asociaţiile vegetale în care poate apărea specia: Caricetum davallianae, Orchido – Schoenetum nigricantis.  
Specia a fost semnalată din următoarele regiuni: Jud. Maramureş: Dragomireşti la Dumbrava; Jud. Bistriţa-Năsăud: 
Rodna; Jud. Cluj: Cluj în Valea Morii şi în pădurea Făget, Turda la Băile Sărate; Jud. Harghita: Tuşnad la Mţii. Puciosu 
şi la Lacul Sf. Ana; Jud. Braşov: Stupini, Hărman; Jud. Sibiu: Arpaşu de Sus, Ocna Sibiu, Şura Mare; Jud. Alba: Băgău 
la Tăul fără fund; Jud. Hunedoara: între Covragiu şi Subcetate; Jud. Tulcea: Delta Dunării; Jud. Neamţ: Mţii. Ceahlău. 
În prezent în România specia este semnalată în următoarele situri Natura 2000: 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). 

http://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0170
http://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0170
http://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0270
http://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0074
http://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0074
http://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0055
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Figura 26. Liparis loeselii (Foto: Kiss Réka). 
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Figura 27. Liparis loeselii- habitat (Foto: Kiss Réka). 

 
Distribuţia speciei 
 
Specia a fost găsită în Valea Morii la locurile marcate cu punctele roşii.  
În Valea Morii am găsit în total 193 exemplare ale speciei, dintre care majoritatea populaţiei, 184 exemplare au 
fost găsite în interiorul sitului natural, și numai 9 exemplare nu erau incluse în situl de importanţă comunitară 
ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii (N46.696841° E23.598046°, N46.699535° E23.591876°, N46.700622° 
E23.591574°, N46.700608° E23.589780°). 
În Colonia Făgetului am mai găsit 77 exemplare a speciei, dar nici unul nu e inclus în situl de importanţă comunitară 
(N46.710771° E23.577459°, N46.711744° E23.578432°). Pentru ocrotirea speciei în Valea Morii şi în Colonia 
Făgetului este neapărat necesar lărgirea ariei naturale protejate, prin includerea habitatelor favorabile speciei în 
apropierea ariei naturale. 
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Figura 28. Localizarea speciei Liparis loeselli în situl Făgetul Clujului – Valea Mori. 
 
Localizarea speciei 
Specia a fost găsită în situl de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii. În Valea Morii 
am găsit în total 4 poligoane, foarte aproape unul de celălat. Două poligoane se află în afara sitului natural protejat, 
și două în interiorul sitului. În afară de cele 4 poligoane localizate în Valea Morii am mai identificat 1 poligon în 
Colonia Făgetului, iar aceasta nu este inclus în siteul natural. Includerea poligoanelor din apropierea ariei protejate 
ar fi posibil prin lărgirea ariei naturale protejate, astfel ocrotirea speciei ar fi posibilă.  
 
Mărimea populaţiei speciei în locul respectiv este min. 184 -max. 200 în interiorul sitului natural (184 indivizi în 
Valea Morii) şi min. 86 - max. 100 în exteriorul sitului natural (77 în Valea Morii şi 9 în Colonia Făgetului).  
 
Exemplarele găsite ale speciei preferau locurile deschise, umede, cu o acoperire redusă a vegetaţiei şi a materialului 
vegetal mort, conform cu cele din literatura sepcifică. Pentru o mai bună descriere a habitatului actual al speciei în 
Valea Morii, am efectuat 4 relevee fitosociologice, care cuprind indivizi ale speciei. Am găsit exemplare mai ales pe 
a lungul pârâiaşelor, şi în zone unde acoperirea muschilor era ridicată, indicând prezenţa apei subterane. Mărimea 
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populaţiilor a fost calculată prin numărarea exemplarelor vizibile, dar nu putem face o estimare mai bună din cauza 
exemplarelor dormante, care sunt prezente în aria protejată, dar nu sunt vizibile. 
 
Suprafaţa habitatului grupului de indivizi este 0.091 ha în interiorul sitului de importanţă comunitară și 0.4095 ha 
în afara sitului. 
 

Figura 29. Răspândirea potenţială a speciei Liparis loeselli în situl Făgetul Clujului – Valea Morii. 
 
 

Evaluarea stării de conservare a speciei Liparis loeselii pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este min. 184 - max. 200 în interiorul sitului natural (184 
indivizi în Valea Morii) şi min. 86 - max. 100 în exteriorul sitului natural (77 în Valea Morii şi 9 în Colonia Făgetului). 
Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală protejată este 500-1000 exemplare. 
Nu există date suficiente pentru a putea stabili că starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este în nici într-un caz favorabilă. 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este 0.091 ha în interiorul sitului de importanţă comunitară 
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și 0.4095 ha în afara sitului. 
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată este 2.48 ha, majoritatea pe limita exterioară. 
Liparis loeselii se găseşte în habitatul de interes comunitar 7230 (mlăştini alcaline) în aria naturală protejată. 
Mărimea adecvată a habitatului specie a fost calculată prin estimarea mărimirol habitatelor de interes comunitar 
7230.  
 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”U1” – nefavorabilă – inadecvată 
 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale și ameninţările viitoare asupra speciei 
 
A04.01.02 - Pășunatul intensiv al oilor 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
La coordinatele de N46.696841° E23.598046° în Valea Morii populaţiile speciei sunt periclitate din cauza prezenţei 
unei turme de oi.  
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei Liparis loeselii în Valea Morii este major afectată 
Păşunatul prezintă un pericol mare nu numai pentru integritatea habitatelor favorabile speciei dar şi pentru 
viabiliatea speciei, exemplarele reproductive fiind compromise în perioada de înflorire sau de fructificare. Prin 
călcare integritatea turbei are de suferit iar prin dejecţile animalelor creşte nivelul nitrogenului în sol, ceea ce 
rezultă în apariţia speciilor cu capacitate competitivă mai bună. Pășunatul va cauza reducerea efectivului populaţiei 
din Valea Morii. 
 
I02 - Specii native (indigene) problematice 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Pe coordinatele de: N46.696841° E23.598046°, N46.699535° E23.591876°, N46.700622° E 23.591574°, 
N46.700608° E23.589780°, N46.710771° E23.577459°,  
N46.711744° E23.578432°. 
Pe tot teritoriul sitului, și în celelalte locaţii unde este prezentă specia (în afara sitului). 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei Liparis loeselii în Valea Morii şi în Colonia Făgetului este major 
afectată. 
Phragmites australialis are o densitate mare în aria naturală protejată. Terenurile unde este prezentă specia devin 
tot mai închise, expunerea la soare este redusă. L. loeselii are o înălţime redusă, preferă terenurile mai deschise şi 
are o capacitate de competiţie slabă, astfel creşterea populaţiei de P. austrialis poate să rezulte în descreşterea 
populaţiei de L. loeselii. 
 
J02.03 - Canalizare şi deviere de apă  
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei  
Pe coordinatele de: N46.696841° E23.598046°, N46.699535° E23.591876°, N46.700622° E 23.591574°, 
N46.700608° E23.589780°, N46.710771° E23.577459°,  
N46.711744° E23.578432°. 
Pe tot teritoriul sitului, și în celelalte locaţii unde este prezentă specia (în afara sitului). 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
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Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei Liparis loeselii în Valea Morii şi în Colonia Făgetului este major 
afectată  
Drenarea apelor care alimentează mlaştinile alcaline în teritoriul sitului de interes comunitar ROSCI0074 – Făgetul 
Clujului – Valea Morii rezultă în schimbări drastice în sistemul hidrologic, conducând la secare. Specia fiind o plantă 
higrofilă, este grav afectată de lipsa de apă, scade numărul exemplarelor.  
 
E01.01 - Urbanizare continuă 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra speciei  
Pe coordinatele de: N46.696841° E23.598046°, N46.700622° E 23.591574°, N46.710771° E23.577459°, 
N46.711744° E23.578432°. 
La coordonatele N46.710771° E23.577459°, N46.711744° E23.578432° şi în Colonia Făgetului. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra speciei 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. loeselii în Valea Morii și Colonia Făgetului este semnificativ 
afectată. 
Construcţia caselor şi activităţile antropice rezultă în degradarea şi dispariţia habitatelor favorabile speciei, şi astfel 
scăderea numărului de indivizi ale speciei L. loeselii. La intrarea văii am observat activităţi antropice prin construcţia 
caselor, prezenţa gardurilor. Terenurile sunt în continuă în dezvoltare. La fel şi în Colonia Făgetului unele indivizi se 
află în apropierea gardurilor.  
 
K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii (succesiune) 
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Pe coordinatele de: N46.696841° E23.598046°, N46.699535° E23.591876°, N46.700622° E 23.591574°, 
N46.700608° E23.589780°, N46.710771° E23.577459°, N46.711744° E23.578432°. 
Pe tot teritoriul sitului, și în celelalte locaţii unde este prezentă specia (în afara sitului). 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei Liparis loeselii în Valea Morii şi în Colonia Făgetului este major 
afectată 
În urma successiunii speciile cu capacitate mare de competiţie vor apăra, iar L. loeselii are o capacitate redusă de 
competiţie. Cu apariţia speciilor şi populaţiilor noi acoperirea vegetaţiei creşte, ceea ce defavorizează specia L. 
loeselli, care habitează zonele deschise, expuse de soare, cu o densitate redusă a plantelor, cu puţini competitori. 
 
K01.03 - Secare 
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei  
Pe coordinatele de: N46.696841° E23.598046°, N46.699535° E23.591876°, N46.700622° E 23.591574°, 
N46.700608° E23.589780°, N46.710771° E23.577459°,  
N46.711744° E23.578432°. 
Pe tot teritoriul sitului, și în celelalte locaţii unde este prezentă specia (în afara sitului). 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. loeselii în Valea Morii şi în Colonia Făgetului este major afectată 
Secarea rezultă schimbări în microhabitatul speciei, cantitatea de apă necesară pentru supravieţuirea speciei nu va 
fi disponibilă, scade numărul exemplarelor speciei L. loeselii. 
 
I01 - Specii invazive non-native (alogene) 
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Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei  
La coordinatele de: N46.696841° E23.598046°. 
La intrare în Valea Morii am observat prezenţa unui gard viu alcătuită de Hippophae rhamnoides, care este o specie 
invazivă, cu o rată de răspândire ridicată. Am mai observat în apropiere şi pâlcuri de salcâm (Robinia pseudoacacia), 
o altă specie invazivă. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. loeselii în Valea Morii este major afectată. 
Speciile invazive ocupă şi schimbă habitatele prezente într-o perioadă de timp mult mai scurt, decât speciile native 
şi alterează caracterul specific al habitatelor specifice speciei L. loeselii. 
 
 

Măsuri minime de conservare pentru menţinerea populaţiilor speciei Liparis loeselii în stare stabilă şi/sau pentru 
creşterea populaţiilor 

 
1. Interzicerea oricărei intervenţii în zonă, care poate duce la scăderea aportului hidric, atât suprateran, cât și 
subteran în habitatele unde se regăseşte specia 
Această măsură este menită să contracareze următoarele presiuni și ameninţări: J02.03 - Canalizare şi deviere de 
apă, K02. - Evoluţie biocenotică, succesiune 
Specia este strâns legată de mlaştini alcaline nealterate, cu o stare de conservare favorabilă. Din cauza desecării 
produsă de drenarea apelor se iniţiază procesele de succesiune, habitatele de mlaştini alcaline se transformă în 
pajişti xero-mezofile. Mozaicul caracteristic de habitate prielnice speciei poate fi menţinut numai dacă se păstrează 
alimentarea naturală a regimului hidric prin izvoarele prezente. Lucrările de drenaj afectează în mod extrem de 
negativ tipurile de habitate pe care le preferă specia. Pe lângă desecare care cauzează dispariţia rapidă a speciilor 
relictare, foarte sensibile la modificări în regimul hidrologic al habitatului, drenajul declanşează procesele de 
succesiune spre alt tip de habitat (unul mai adaptat la condiţii mai uscate), cu altă compoziţie specifică. Pentru a 
asigura supravieţuirea fragmentelor de habitate prielnice speciei trebuie neapărat oprit orice fel de drenaj prin 
canalizare. În cazul proprietariilor privaţi trebuie impuse necesitate conservării şi eventual luate în considerare 
măsurile compensatorii sau se recomandă achiziţionarea terenurilor private cu fragmente de habitate relevante 
de către custode. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor.  
În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610°, 
şi zona din Colonia Făget cu coordinatele N46.710661° E23.577293° şi N46.711778° E23.578043°) trebuie urgent 
sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. 
 
2. Interzicerea şi oprirea păşunatului în teritoriul ariei protejate. 
Această măsură este menită să contracareze următoarele ameninţări: A04.01.02 - Pășunatul intensiv al oilor. 
În special habitatul de mlaștini alcaline de tip 7230 este extrem de sensibil la efectele devastatoare ale pășunatul, 
astfel, pentru asigurarea protecţiei lor depline pășunatul de orice fel este strict interzis atât în fragmentele de 
mlaștini unde a fost semnalată specia Liparis loeselii cât și în celelate habitate adiacente care sunt cuprinse în 
arealul potenţial al speciei. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
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În toate punctele de observaţie cu deosebită atenţie în fragmentele de mlaştini alcaline din Rezervaţia Valea 
Morilor (în limitele noi propuse prin sistemul naţional INSPIRE), unde s-au constatat la nivelul anului 2014 efectele 
devastatoare produse de păşunatul ilegal. 
 
3. Stoparea procesului de extindere a zonelor urbane în zonele relevante pentru specie. 
Această măsură este menită să contracareze următoarea presiune și ameninţare: E01.01 - Urbanizare continuă 
Cea mai importantă presiune actuală (şi ameninţare în viitor) la adresa speciei reprezintă extinderea zonelor 
urbane în ritm alarmant. În Valea Morii la momentul actual cea mai mare parte a habitatelor relevante pentru 
specie sunt localizate în afara sitului Natura 2000 şi din păcate nici nu fac parte din Rezevaţia 2.329 Valea Morilor, 
pentru care limitele au fost greşit plasate în afara văii. În ultimii zece ani s-a construit mult pe prima parte a văii, în 
special case particulare, pe terenuri retrocedate sau în mod cvasi-ilegal. Cel mai afectat fragment este în zona cu 
coordinatele N46.695694° E23.606610°, care a fost îngrădit în mare parte şi desecat. În această zonă în urmă cu 
zeci ani a fost semnalată o însemnată populaţie de Liparis loeselii, care a dispărut datorită drenajului şi a 
construcţilor de case particulare. În spatele caselor mai supravieţuieşte un fragment de habitat 7230 (în mare parte 
îngrădit), care ar putea fi repopulat cu pe cale naturală cu Liparis loeselii, dacă va fi restaurată izvorul care îl 
alimentează. 
În Colonia Făget această presiune este şi mai accentuată, fiind vorba de o zonă care este în afara sitului Natura 
2000 şi cu o intensitate ridicată de dezvoltare urbană. Secarea habitatelor de mlaştini alcaline şi a arinişurilor prin 
devierea izvoarelor se produce în continuare cu ritm accelerat pentru a transforma terenurile neadecvate 
construcţiilor în terenuri profitabile pe piaţa imobiliară. Pe lângă faptul că aceste zone adiacente limitelor sitului 
Natura 2000 trebuie incluse şi propuse ca şi rezervaţii pentru a asigura protecţie deplină speciilor de plante 
relevante în viitor, urgent trebuie apelat la organele abilitate pentru stoparea imediată a construcţilor în 
desfăşurare cât şi a lucrărilor de desecare şi igienizare prin tăieri/incedieri. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea 
Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610°, şi zona din Colonia Făget cu coordinatele N46.710661° 
E23.577293° şi N46.711778° E23.578043°) trebuie urgent sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi 
demarate lucrări de restaurare. 
 
4. Reprimarea invaziei speciilor alogene invazive  
Această măsură este menită să contracareze efectele presiunii I01. - Specii invazive non-native (alogene). 
În cadrul sitului, pe fragmentele de habitat 7230 au fost observate numai localizate specii alogene, în special 
Hippophae rhamnoides și salcâmul (Robinia pseudoacacia) specii lemnoase capabile de invazie puternică în multe 
zone afectate de activităţi umane. Metoda cea mai efectivă de a elimina această specie în mlaștini este înlăturarea 
compeltă (cu rădădcină) manuală a plantulelor, tăierea tufelor la bază și tratarea cu ierbicide aprobate pe plan 
european. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică la coordinatele N46.696841° E23.598046° şi oriunde în alte fragmente de habitat 7230, 
dacă se mai constată ulterior prezenţa acestor specii nedorite. 
 
5. Controlarea invaziei stufului și stoparea proceselor de succesiune a habitatului 
Această măsură este menită să contracareze următoarelor presiuni şi ameninţări: I02 - Specii native (indigene) 
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problematice, K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii (succesiune). 
Pentru oprirea invaziei de stuf se poate aplica tăierea stufului începând din marginea interioară (marginea 
adiacentă cu habitatul). Este important ca tăierea să fie manuală, deoarece această metodă asigură deranjul cel 
mai scăzut pentru habitatele importante. Este important îndepărtarea materialul vegetaţiei moarte, a trestiei şi a 
tufişurilor periodic, pentru păstrarea habitatelor favorabile speciei L. loeselii. Îndepărtarea se va efectua manual la 
sfârşitul sezonului de vegetaţie în cazul tufişurilor. În cazul invaziei stufului se foloseşte cosit manual la sfârşitul 
ierni, -începutul sezonului de vegetaţie, la înălţimea de minim 20 cm. 
Arbuștii (Salix cinerea, Alnus glutinosa etc.) vor fi eliminaţi numai dacă înaintează agresiv în interiorul habitatului. 
În acest caz se vor elimina manual lăstarii noi, după sezonul de vegetaţie. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică la coordinatele de: N46.696841° E23.598046°, N46.699535° E23.591876°, N46.700622° 
E23.591574°, N46.700608° E23.589780°, N46.710771° E23.577459°, N46.711744° E23.578432°. 
 
6. Monitorizarea anuală a populaţiilor în aria protejată.  
Această măsură este foarte importantă, fiind vorba despre o populaţie foarte mică. Prin monitorizare obţinem 
informaţii despre fluctuaţiile populaţiei sau tendinţele acestuia și putem urmări starea de conservare a populaţiei. 
De asemenea, monitorizarea stării habitatelor speciei ar fi foarte importantă. 
 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare în zona 
Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. 
 
7. Amplasarea panourilor informative la intrările din Valea Morii și Colonia Făgetului, conştientizarea localnicilor 
asupra ariei şi a speciei protejate  
Prin informarea localnicilor şi turiştilor cu ajutorul panourilor informative cei interesaţi obţin informaţii despre aria 
protejată, cât şi despre speciile protejate. Cu ajutorul panourilor informative pot fi anunţate localnicii/turiştii 
despre măsurile care pot fi luate pentru menţinerea stării de conservare a habitatului speciei.  
 
8. Lărgirea ariei naturale protejate  
Fiindcă o mare parte a exemplarelor speciei nu se găsesc în situl de interes comunitar ci în exterior, este necesară 
lărgirea limitelor ariei naturale protejate în vederea conservării speciei. Pe baza evaluărilor din 2014 au fost propuse 
noi limite, mai cuprinzătoare şi înaintate spre aprobare în sistemul naţional INSPIRE de retrasare şi corectare a 
limitelor siturilor Natura 2000. Aceste modificări se referă atât la SCI cât şi la Rezervaţia Valea Morilor, pentru care 
s-a trasat o nouă limită, a fost repoziţionată şi se recomandă obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate. 
Pentru zona grav periclitată din Colonia Făget se recomandă demararea procesului de obţinere a statului de 
rezervaţie de mare importanţă botanică. 
 
9. Restaurarea habitatelor degradate în care se găseşte specia 
În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610°, 
şi zona din Colonia Făget cu coordinatele N46.710661° E23.577293° şi N46.711778° E23.578043°) trebuie urgent 
sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. 
Aceste lucrări trebuie precedate de un studiu hidrografic. 
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Ligularia sibirica  
 
Denumirea ştiinţifică: Ligularia sibirica (L.) Cass. 
Denumirea populară:  
RO: Gălbenele, Curechi de munte 
HU: Szibériai hamuvirág 
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DE: Sibirischer Goldkolben 
EN: Siberian Ligularia 
 
Statutul de conservare 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. 
În România specia este prezentă, dar nu este ameninţată, statutul de protecţie este parţial protejată. 
Este un relict glaciar în flora României. 
 
Descrierea speciei  
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 și 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 și netede, uneori pe dos la nervuri și 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, cele înflorite de 3-4 cm în diametru, cu peduncul lung 
aproape cât involucul, cu bracteole mai lungi decât pedunculii și cu vârfurile ieșite 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 roșiatice, 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 și lată de 3-5 mm, la vârf rotunjită sau cu 3 

dinţișori. Flori centrale ♂, lungi cât involucrul, cu corolă infundibuliformă, atenuată într-un tub subţire, tot atât de 
lung, cu antere cilindrice, lung exserte și 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.  
Frunzele apar la sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai. Înflorește de la sfârșitul lunii iulie până în august, achenele 
se maturizează în august-septembrie și se răspândesc cu ajutorul vântului pe distanţe mai mici. Specia se 
răspândește și vegetativ, acesta fiind un mod de răspândire mai lentă, căci rizomul creşte doar 6 mm/an. În condiţii 
nefavorabile unele exemplare rămân în stare dormantă. 
Specia are o largă distribuţie continuă eurosiberiană, începând din Asia de Est până în partea europeană a Rusiei, 
Belarusiei și a Ucrainei. În Europa, există puţine populaţii disjuncte, localităţile populaţiilor sunt departe de locaţiile 
de distribuţie continuă a speciei. În Europa, astfel și în România, se consideră fiind un relict post-glaciar. În România 
are o distribuţie accentuată în regiunea montană și subalpină. Supravieţuirea unei populaţii lângă Cluj-Napoca, în 
regiunea colinară, este considerată o excepţie și astfel un caz important din punct de vedere știinţific.  
 
Cerinţe de habitat 
Este o specie higrofilă, preferă solurile organice, umede, bogate, humice turboase, lutoase, nisipoase, preboreale, 
tardiglaciare. Se poate găsi și în substrat de podsoluri secundare înmlăștinate în urma aluvionării luto-nisipoase, 
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soluri aluvionare cu izvoare de apă, calcare titonice, terenuri colmatate.  
Preferă zonele mai deschise, expuse la lumina soarelui, dar crește şi în tufărişuri sau în păduri mai deschise. Specia 
habitează în regiunea montană și subalpină, prin depresiuni intramontane, lunci, mlaștini eutrofe, pajiști și păduri 
în locuri mlăștinoase și buruienișuri din lungul văilor. A fost semnalată din următoarele tipuri de habitate Natura 
2000: 7230 - Mlaștini alcaline, 7210 - Mlastini calcifile cu Cladium mariscus și specii de Caricion davallianae, 7140 - 
Mlaștini turboase de tranziţie si turbării mișcatoare, 7110 - Tinoave bombate active, 7120- Turbării înalte degradate 
potenţial capabile de regenerare naturală. 
 
Arealul speciei 
Este un geoelement boreal, cu răspândire Eurasiatică. În Europa specia este prezentă în: Austria, Bulgaria, Croaţia, 
Estonia, Franţa, Letonia, Polonia, Republica Cehă, România, Rusia, Republica Slovacă, Ukraina.  
 
Distribuţia în România 
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 Calamagrostetum 
neglectae, Carici flavae-Eriophoretum latifolii, Ligulario sibiricae-Ribetum petraei, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, 
Junco-Caricetum nigrae, 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, asociaţiile marcate de speciile Telekia 
speciosa și Petasites albus, Salicetum auritae, Sphagnum wulfianum, Caricetum nigrae, Calmarostetum 
canescentis, Calmagrosti-Salicetum cinereae. 
Specia a fost semnalată din următoarele regiuni: Reg. Maramureş: Sighet la Strunga Ţiganului, Mţii. Gutin, Mţii. 
Piatra, Halta Runc; Reg. Cluj: împrejurimile Rodnei, Cluj la Făget şi Valea Morii; Reg. Mureş: Lueta, Căpâlniţa, Mţii. 
Harghita, Dealu, Borsec, Joseni, Lăzăreni, Borzontul Mic în zăvoaie, Remetea, Voşlăbeni, Izvorul Mureşului, Tuşnad, 
Sâncrăieni la turbăria Luci, Simioneşti, între Siculeni şi Ciceu, Miercurea Ciuc, Jigodin, Bârzava, Vrabia, Tuşnad-Sat, 
Tuşnadul Nou, Bicsad, Mţii. Nămirei pe pârâul Braţul Încet şi Apa Roşie din Valea Uzului; Reg. Braşov: Braşov la 
Stupini, Zagon, Ozunca, Prejmer, Hărman, Turia la Pucioasa, Caşinul Mic, Comandău; Reg. Argeş: Mţii. Buila, cheile 
râului Cheia; Reg. Ploieşti: Mţii. Bucegi în Valea Jepilor şi Cheile Ialomiţei; Reg. Bacău: Bălăneşti; Reg. Suceava: 
Neagra Şarului, Drăgoiasa pe pârâul Neagra, Coşna Poiana Stampii, Bosanci la Ponoare, Suceava la Cuntei. 
În prezent în România specia este semnalată în următoarele situri Natura 2000: Mţii. Rodnei (ROSCI0125), Dealul 
Cetăţii Lempeș-Mlaștina Hărman (ROSCI0055), Tinovul Mohoș-Lacul Sf. Ana (ROSCI0248), Mţii. Maramureșului 
(ROSCI0124), Tinovul Apa Roșie (ROSCI0242), Retezat (ROSCI0217), Postăvarul (ROSCI0207), Făgetul Clujului- Valea 
Morii (ROSCI0074), Tinovul Luci (ROSCI0246), Harghita Mădăraș (ROSCI0090), Pădurea și mlaștinile eutrofe de la 
Prejmer (ROSCI0170), Tinovul de la Românești (ROSCI0245), Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), Călimani-Gurghiu 
(ROSCI0019), Mlaștina după Luncă (ROSCI0113), Cozia (ROSCI0046), Piatra Craiului (ROSCI0194), Turbăria Ruginosu 
Zagon (ROSCI0256), Ciucaș (ROSCI0038), Gutâi-Creasta Cocoșului (ROSCI0089), Tinovul Apa Lina-Honcsok 
(ROSCI0241), Buila-Vânturariţa (ROSCI0015), Tinovul Şaru Dornei (ROSCI0249), Bucegi (ROSCI0013), Tinovul Mare 
Poiana Stampei (ROSCI0247), Ciomad-Balvanyos (ROSCI0037), Igniș (ROSCI0092), Găina-Lucina (ROSCI0086), 
Fâneţele seculare Ponoare (ROSCI0082), Borzont (ROSCI0279), Munţii Ciucului (ROSCI0323), Obcinele Bucovinei 
(ROSCI0328). 
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Figura 30. Ligularia sibirica și habitatul (Foto: Szabó Csilla și Kiss Réka). 

 
Distribuţia speciei 
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Specia a fost găsită în Valea Morii (146 indivizi) și în Colonia Făget (32 exemplare). Distribuţia și mărimea 
populaţiilor sunt marcate cu puncte roșii pe hartă. 
O parte a populaţiei din Valea Morii este localizată la intrarea văii, la coordonatele N46.69596° E23.60679° (94 de 
exemplare) iar partea cealaltă în capătul văii către Valea Căpriorii la coordonatele N46.70175° E23.58825° (52 de 
exemplare). Din păcate numai 7 exemplare a speciei se află în interiorul sitului de importanţă comunitară 
ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, iar o mare parte a populaţiei (139 exemplare) este răspândită în afara 
acestuia. O mare parte a habitatului marcat cu coordonatele N46.69596° E23.60679° intră în posesie privată, este 
străbătut de un gard și apa care alimentează mlaștina este drenată de către proprietar și alţi localnici. Pentru 
ocrotirea speciei în Valea Morii este neapărat necesar lărgirea ariei naturale protejate prin includerea exemplarelor 
exterioare în situl de importanţă comunitară și în Rezervaţia 2.329 Valea Morilor.  
În afară de Valea Morii, în Colonia Făgetului am mai găsit 32 de exemplare a speciei. 25 exeplare sunt răspândite 
în interiorul sitului de importanţă comunitară (N46.70902° E23.57510°) iar 7 exemplare sunt în afara sitului 
(N46.71204° E23.57814°, N46.71288° E23.57861°). Populaţiile acestea sunt ameninţate de constucţii, de drenaj și 
de activităţi forestiere. Pentru ocrotirea speciei ar fi necesară lărgirea ariei naturale protejate. 
 

Figura 31. Localizarea speciei Ligularia sibirica în situl Făgetul Clujului – Valea Morii. 
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Mărimea populaţiei speciei în locul respectiv este min. 32 - max. 40 indivizi în interiorul sitului (7 în Valea Morii și 
25 în Colonia Făgetului) și min. 146 - max. 150 indivizi în afara sitului de importanţă comunitară (139 în Valea Morii 
și 7 în Colonia Făgetului). 
 
Exemplarele speciei preferă locurile mai umede și semiumbrite. Puţine exemplare erau expuși direct la soare. 
Populaţia speciei din Valea Morii preferă habitatele aluviale cu Alnus glutinosa, Betula pendula și Frangula alnus, 
precum și mlaștinile alcaline. 
Pentru o mai bună descriere a habitatului actual al speciei în Valea Morii, am efectuat 6 relevee fitosociologice, 
care cuprind indivizi ale speciei.  
 
Suprafaţa habitatului grupului de indivizi este 4.59 ha în interiorul sitului de importanţă comunitară și 5.66 ha în 
afara sitului.  
 
Pentru ocrotirea speciei în Valea Morii și Colonia Făgetului este neapărat necesar lărgirea limitelor actualului sit de 
importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii. 
 

Figura 32. Răspândirea potenţială a speciei Ligularia sibirica în situl Făgetul Clujului – Valea Morii. 
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Evaluarea stării de conservare a speciei Ligularia sibirica pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este min. 32 - max. 40 indivizi în interiorul sitului și min. 146 - 
max. 150 indivizi în afara sitului de importanţă comunitară. 
 
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este ”U2” – nefavorabilă – rea 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este cca. 4.59 ha în interiorul sitului de importanţă 
comunitară și 5.66 ha în afara sitului. 
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată este 44.91 ha, majoritatea pe exteriorul limitei. 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”U1” – nefavorabilă - inadecvată 
 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale și ameninţările viitoare asupra speciei Ligularia sibirica 
 
H05.01 - Gunoiul şi deşeurile solide 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Am observat prezenţa deşeurilor sub tufăriş la coordonatele: N46.70151° E23.58903°. 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Valea Morii nu este semnificativ afectată 
Această presiune actuală indică prezenţa activităţilor antropice, astfel creşterea impactului asupra speciei L. sibirica 
în viitor este predictabil.  
 
K02 - Evoluţie biocenotică, succesiune 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
În afara sitului, unde specia este prezentă printr-un număr mare de indivizi (N46.69596° E23.60679°) şi în interiorul 
sitului la Colonia Făget. Specia este periclitată mai ales la coordonatele: N46.695694° E23.606610° și N46.70902° 
E23.57510°. 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Valea Morii și în Colonia Făgetului este major afectată 
Specia este strâns legată de un mozaic de habitate alcătuit din pâlcuri de mlaştini eutrofe, pajişti umede şi pâlcuri 
de tufărişuri cu mesteacăn, sălcii şi arinişuri. Această mozaicare este rezultatul discontinuităţii spaţiale a 
caracteristicilor solului, în special al regimului hidric şi al troficităţii. Din cauza desecării produsă de drenarea apelor 
se iniţiază procesele de succesiune, habitatele de mlaştini alcaline şi pajişti umede se transformă în pajişti xero-
mezofile sau evoluează spre pădure. Mozaicul caracteristic de habitate prielnice speciei poate fi menţinut numai 
dacă se păstrează alimentarea naturală a regimului hidric prin izvoarele prezente.  
 
J3.02.02 - Reducerea dispersiei 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra speciei 
Pe tot teritoriul sitului, și în celelalte locaţii unde este prezentă specia (în afara sitului). Specia este periclitată la 
coordonatele: N46.709020° E23.575100°; N46.712539° E23.578360°; N46.701641° E23.588624°; N46.700416° 
E23.589425°; N46.695694° E23.606610°. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale asupra speciei 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Valea Morii și Colonia Făgetului este semnificativ 
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afectată 
În multe habitate, care păreau a fi potrivite speciei (păduri aluviale cu Alnus glutinosa, Betula pendula și Frangula 
alnus, mlaștinile alcaline), nu am putut observa L. sibirica. 
 
J02.03- Canalizare şi deviere de apă 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale şiasupra speciei 
În afara sitului, unde specia este prezentă printr-un număr mare de indivizi (N46.69596° E23.60679°) şi în interiorul 
sitului la Colonia Făget. Specia este cel mai periclitată la coordonatele: N46.695694° E23.606610° și N46.70902 
E23.57510. 
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Pe tot teritoriul sitului, și în celelalte locaţii unde este prezentă specia. Specia este periclitată la coordonatele: 
N46.709020° E23.575100°; N46.712539° E23.578360°; N46.701641° E23.588624°; N46.700416° E23.589425°; 
N46.695694° E23.606610°. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Valea Morii este major afectată 
Canalizarea sau devierea apei rezultă în drenarea apei, care alimentează habitatele mlăștinoase de interes 
comunitar (mlaștini alcaline), unde specia L. sibirica este răspândită. Specia preferă locurile umede, astfel lipsa de 
apă va rezulta în scăderea numărului de indivizi ale speciei Ligularia sibirica.  
 
E01.01- Urbanizare continuă 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra speciei 
În afara sitului, unde specia este prezentă printr-un număr mare de indivizi (N46.69596° E23.60679°) și în Colonia 
Făget. Specia este periclitată la coordonatele: N46.695694° E23.606610°; N46.709020° E23.575100°; N46.712539° 
E23.578360°. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Valea Morii și în Colonia Făgetului este major afectată 
Construcţia caselor și activităţile antropice rezultă în degradarea și dispariţia habitatelor favorabile speciei, și astfel 
scăderea numărului de indivizi ale speciei Ligularia sibirica.  
 
A10.01- îndepărtarea gardurilor vii și a crângurilor sau tufișurilor 
Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra speciei 
Specia este periclitată la coordonatele: N46.709020° E23.575100°, în Colonia Făgetului. 
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Specia este periclitată la coordonatele: N46.709020° E23.575100°; N46.712539° E23.578360°; N46.701641° 
E23.588624°; N46.700416° E23.589425°; N46.695694° E23.606610°. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Colonia Făgetului este major afectată 
Îndepărtarea tufișurilor în apropierea locaţiilor speciei afectează negativ microclimatul habitatului și oferă acces 
turmelor de oi să ajungă în aceste locaţii, astfel periclitând supravieţuirea populaţiei speciei în Valea Morii și în 
Colonia Făgetului. 
 
A04.01.02- Pășunatul intensiv al oilor 
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
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La coordonatele N46.701641° E23.588624° din Valea Morii. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Valea Morii este major afectată 
Prin tăierea și îndepărtarea materialului lemnos, habitatul speciei dealtfel protejat de acești arborii va fi prea mult 
expus la soare și turmele de oi vor avea acces în locaţiile speciei. Pășunatul va cauza reducerea efectivului 
populaţiei din Valea Morii. Chiar și în cursul anului 2014 am observat turme de oi în interiorul ariei protejate. 
 
B03- Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală. 
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Pe tot teritoriul sitului, și în celelalte locaţii unde este prezentă specia. Specia este periclitată la coordonatele: 
N46.709020° E23.575100°; N46.712539° E23.578360°; N46.701641° E23.588624°; N46.700416° E23.589425°; 
N46.695694° E23.606610°. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Valea Morii și în Colonia Făgetului este major afectată 
Prin tăierea și îndepărtarea arborilor, habitatul speciei dealtfel protejat de acești arbori va fi prea mult expus la 
soare. Lipsa arborilor schimbă microclimatul rece și umbrit, preferat de specie și provoacă schimbări în sistemul 
hidrologic, astfel arealul devine mai uscat. Microclimatul mai cald și mai uscat va cauza reducerea efectivului 
populaţiei din Valea Morii și din Colonia Făgetului.  
 
K05.02- Fertilitate redusă / depresie genetică la plante (inclusiv endogamia) 
Localizarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Pe tot teritoriul sitului, și în celelalte locaţii unde este prezentă specia. Specia este periclitată la coordonatele: 
N46.709020° E23.575100°; N46.712539° E23.578360°; N46.701641° E23.588624°; N46.700416° E23.589425°; 
N46.695694° E23.606610°. 
Intensitatea localizata a impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei L. sibirica în Valea Morii și în Colonia Făgetului este major afectată 
Populaţiile cu mai puţin de 200 de exemplare sunt în mare pericol, cu șanse de supravieţuire pe termen lung foarte 
scăzute. În cursul anului 2014 am găsit în total puţine exemplare (178) ale speciei în Valea Morii și în Colonia 
Făgetului, care astfel sunt periclitaţi pe termen lung. Din cauza numărului mic al exemplarelor, rata endogamiei 
crește, ceea ce rezultă în scăderea ratei reproducerii. Menţionăm, că din cei 178 de exemplare găsite în Valea Morii 
și în Colonia Făgetului, doar 32 sunt localizaţi în interiorul sitului de importanţă comunitară. Pentru a mări șansele 
de supravieţuire ale speciei în Valea Morii și Colonia Făgetului, este neapărat necesar lărgirea limitelor sitului prin 
includerea acelor poligoane, în care specia a mai fost observată.  
 
 
Măsuri de management propuse pentru menţinerea speciei Ligularia sibirica într-o stare de conservare favorabilă 

 
1. Interzicerea oricărei intervenţii în zonă, care poate duce la scăderea aportului hidric, atât suprateran, cât și 
subteran în habitatele unde se regăseşte specia 
Această măsură este menită să contracareze următoarele presiuni și ameninţări: J02.03 - Canalizare şi deviere de 
apă, K02. - Evoluţie biocenotică, succesiune 
Specia este strâns legată de un mozaic de habitate alcătuit din pâlcuri de mlaştini eutrofe, pajişti umede şi pâlcuri 
de tufărişuri cu mesteacăn, sălcii şi arinişuri. Această mozaicare este rezultatul discontinuităţii spaţiale a 
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caracteristicilor solului, în special al regimului hidric şi al troficităţii. Din cauza desecării produsă de drenarea apelor 
se iniţiază procesele de succesiune, habitatele de mlaştini alcaline şi pajişti umede se transformă în pajişti xero-
mezofile sau evoluează spre pădure. Mozaicul caracteristic de habitate prielnice speciei poate fi menţinut numai 
dacă se păstrează alimentarea naturală a regimului hidric prin izvoarele prezente. 
Lucrările de drenaj afectează în mod extrem de negativ tipurile de habitate pe care le preferă specia (în special 
mlaştinile alcaline de tip 7230 şi pajiştile umede cu Molinia). Pe lângă desecare care cauzează dispariţia rapidă a 
speciilor relictare, foarte sensibile la modificări în regimul hidrologic al habitatului, drenajul declanşează procesele 
de succesiune spre alt tip de habitat (unul mai adaptat la condiţii mai uscate), cu altă compoziţie specifică. Pentru 
a asigura supravieţuirea fragmentelor de habitate prielnice speciei trebuie neapărat oprit orice fel de drenaj prin 
canalizare. În cazul proprietariilor privaţi trebuie impuse necesitate conservării şi eventual luate în considerare 
măsurile compensatorii sau se recomandă achiziţionarea terenurilor private cu fragmente de habitate relevante 
de către custode. 
 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea 
Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610° şi zona din Colonia Făget cu coordonatele N46.709017° 
E23.575102°) trebuie urgent sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. 
 
2. Stoparea procesului de extindere a zonelor urbane în zonele relevante pentru specie. 
Această măsură este menită să contracareze următoarea presiune și ameninţare: E01.01 - Urbanizare continuă. 
Cea mai importantă presiune actuală (şi ameninţare în viitor) la adresa speciei reprezintă extinderea zonelor 
urbane în ritm alarmant. În Valea Morii la momentul actual cea mai mare parte a habitatelor relevante pentru 
specie sunt localizate în afara sitului Natura 2000 şi din păcate nici nu fac parte din Rezevaţia 2.329 Valea Morilor, 
pentru care limitele au fost greşit plasate în afara văii. În ultimii zece ani s-a construit mult pe prima parte a văii, în 
special case particulare, pe terenuri retrocedate sau în mod cvasi-ilegal. Cel mai afectat fragment este în zona cu 
coordonatele N46.695694° E23.606610°, care a fost îngrădit în mare parte şi desecat. În această zonă în urmă cu 
zeci ani a fost semnalată cea mai însemnată populaţie de Ligularia sibirica din Valea Morii - 94 exemplare. 
În Colonia Făget această presiune este şi mai accentuată, fiind vorba de o zonă care este în afara sitului Natura 
2000 şi cu o intensitate ridicată de dezvoltare urbană. În zona din Colonia Făget cu coordonatele N46.709017° 
E23.575102° în anul 2014 au fost deviate izvoarele şi au fost tăiate arinişurile ce găzduiau un număr mare de indivizi 
şi astfel prin lucrări compromise şi întreaga populaţie de Ligularia sibirica, care nu a mai înflorit. Secarea habitatelor 
de mlaştini alcaline şi a arinişurilor prin devierea izvoarelor se produce în continuare cu ritm accelerat pentru a 
transforma terenurile neadecvate construcţiilor în terenuri profitabile pe piaţa imobiliară. Pe lângă faptul că aceste 
zone adiacente limitelor sitului Natura 2000 trebuie incluse şi propuse ca şi rezervaţii pentru a asigura protecţie 
deplină speciilor de plante relevante în viitor, urgent trebuie apelat la organele abilitate pentru stoparea imediată 
a construcţilor în desfăşurare cât şi a lucrărilor de desecare şi igienizare prin tăieri/incedieri. 
 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea 
Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610° şi zona din Colonia Făget cu coordonatele N46.709017° 
E23.575102°) trebuie urgent sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. 
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3. Interzicerea depozitării deşeurilor  
Această măsură este menită să contracareze următoarei presiune: H05.01- Gunoiul şi deşeurile solide. 
Având în vedere proximitatea expansiunii recente a zonei suburbane, pericolul depozitării de gunoaie şi deşeuri 
solide este mare şi astfel de practici trebuie interzise cu desăvărşire. Pentru igienizarea zonelor deja afectate se 
recomandă organizarea de campanii de curăţire prin implicarea voluntarilor. 
 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Pe toată suprafaţa sitului, inclusiv pe zonele care urmează a fi incluse ulterior. 
 
4. Interzicerea şi oprirea tăierilor arborilor şi a tufişurilor în aria protejată şi în apropierea lui.  
Această măsură este menită să contracareze următoarele presiuni şi ameninţări: B03- Exploatare forestieră fără 
replantare sau refacere naturală, A10.01 - Îndepărtarea gardurilor vii şi a crângurilor sau tufișurilor.  
Exploatarea forestieră ilegală şi tăierile abuzive realizate de către proprietrii privaţi rezultă în schimbări drastice în 
mozaicul de habitate preferate de specie. Efectul negativ al tăierilor se observă în special în cazul arinişurilor dar şi 
la pâlcurile de mesteceni. În zona din Colonia Făget cu coordonatele N46.709017° E23.575102° în anul 2014 au 
fost tăiate arinişurile ce găzduiau un număr mare de indivizi şi astfel prin lucrări compromise şi întreaga populaţie 
de Ligularia sibirica, care nu a mai înflorit. Pentru a asigura supravieţuirea fragmentelor de habitate prielnice 
speciei trebuie neapărat oprit orice fel tăiere abuzive. În cazul proprietariilor privaţi trebuie impuse necesitate 
conservării şi eventual luate în considerare măsurile compensatorii sau se recomandă achiziţionarea terenurilor 
private cu fragmente de habitate relevante de către custode. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget (coordonatele N46.709017° E23.575102°) şi Rezervaţia Valea Morilor. 
 
5. Interzicerea şi oprirea păşunatului pe teritoriul ariei protejate. 
Această măsură este menită să contracareze următoarele ameninţări: A04.01.02 - Pășunatul intensiv al oilor. 
În special habitatul de mlaștini alcaline de tip 7230 este extrem de sensibil la efectele devastatoare ale pășunatul, 
astfel, pentru asigurarea protecţiei lor depline pășunatul de orice fel este strict interzis atât în fragmentele de 
mlaștini unde a fost semnalată specia Ligularia sibirica cât și în celelate habitate adiacente care sunt cuprinse în 
arealul potenţial al speciei. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
În toate punctele de observaţie cu deosebită atenţie în fragmentele de mlaştini alcaline din Rezervaţia Valea 
Morilor (în limitele noi propuse prin sistemul naţional INSPIRE), unde s-au constatat la nivelul anului 2014 efectele 
devastatoare produse de păşunatul ilegal. 
 
6. Monitorizarea anuală a populaţiilor în aria protejată.  
Această măsură este foarte importantă, fiind vorba despre o populaţie foarte mică. Prin monitorizare obţinem 
informaţii despre fluctuaţiile populaţiei sau tendinţele acestuia și putem urmări starea de conservare a populaţiei. 
De asemenea, monitorizarea stării habitatelor speciei ar fi foarte importantă. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare în zona 
Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. 
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7. Amplasarea panourilor informative la intrările din Valea Morii și Colonia Făgetului, conştientizarea localnicilor 
asupra ariei şi a speciei protejate  
Prin informarea localnicilor şi turiştilor cu ajutorul panourilor informative cei interesaţi obţin informaţii despre aria 
protejată, cât şi despre speciile protejate. Cu ajutorul panourilor informative pot fi anunţate localnicii/turiştii 
despre măsurile care pot fi luate pentru menţinerea stării de conservare a habitatului speciei.  
 
8. Introducerea indivizilor noi pentru deţinerea şi creşterea diversităţii genetice.  
Această măsură este menită să contracareze următoarele presiuni şi ameninţări: J3.02.02 - Reducerea dispersiei, 
K05.02 - Fertilitate redusă/depresie genetică la plante (inclusiv endogamia). 
Măsura se referă în special la fragmentele de habitate relevante pentru specie din Valea Morii. Plantarea altor 
exemplare ar fi importantă pentru păstrarea speciei în aria naturală protejată. Seminţe, plantule sau indivizi maturi 
provenind din populaţii mai mari şi mai stabile (ca de exemplu: din populaţia de la Comșești) ar putea ajuta în 
creşterea populaţiilor locale şi reînprospătarea fondului genetic. Planul de replantare trebuie să fie precedat de 
efectuarea unui studiu aprofundat privind structura genetică a populaţiei prezente în sit.  
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
În special pe fragmentele de habitate relevante din Rezervaţia Valea Morilor (în limitele noi propuse prin sistemul 
naţional INSPIRE) şi din Colonia Făget. 
 
9. Lărgirea ariei naturale protejate  
Fiindcă majoritatea exemplarelor speciei nu se găsesc în situl de interes comunitar ci în exterior, este necesară 
lărgirea limitelor ariei naturale protejate în vederea conservării speciei. Pe baza evaluărilor din 2014 au fost propuse 
noi limite, mai cuprinzătoare şi înaintate spre aprobare în sistemul naţional INSPIRE de retrasare şi corectare a 
limitelor siturilor Natura 2000. Aceste modificări se referă atât la SCI cât şi la Rezervaţia Valea Morilor, pentru care 
s-a trasat o nouă limită, a fost repoziţionată şi se recomandă obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate. 
Pentru zona grav periclitată din Colonia Făget se recomandă demararea procesului de obţinere a statului de 
rezervaţie de mare importanţă botanică. 
 
10. Restaurarea habitatelor degradate în care se găseşte specia 
În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610° 
şi zona din Colonia Făget cu coordonatele N46.709017° E23.575102°) trebuie urgent sistate lucrările de captare a 
apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. Aceste lucrări trebuie precedate de un studiu hidrografic. 
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Adenophora liliifolia 
 
Denumirea ştiinţifică: Adenophora liliifolia (L.) A. DC.  
Denumirea populară 
RO: Clopoţelul cu frunze de crin 
HU: Illatos csengettyűvirág 
DE: Schellenblume 
EN: Lilileaf ladybells 
 
Statutul de conservare în România 
Este inclus în următoarele legislaţii:  
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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 este vulnerabilă. 
Este un relict glaciar în flora României. 
 
Descrierea speciei  
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 micșorează. 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. 
Înflorește în iulie-august. În condiţii nefavorabile nu înflorește pentru o perioadă îndelungată. Florile sunt 
polenizate de insecte, seminţele se răspândesc cu ajutorul vântului. 
 
Cerinţe de habitat 
Preferă locurile semiumbrite, care sunt expuse la lumina directă a soarelui numai pentru câteva ore. Nu preferă 
pădurile închise, este mai frecventă în foste păduri păşunate sau pădurile tinere. Preferă solurile bogate şi adânci. 
Este prezentă la marginea pădurilor, lângă marginea drumurilor forestiere, în tufărişuri, păduri de foioase, păşuni, 
fâneţe inundabile, umede, pajiştii termofile. Poate fi găsită în etajul colinar şi montan. A fost semnalată din 
următoarele tipuri de habitate Natura 2000: 6250-Pajişti stepice panonice pe loess, 6410- Pajişti cu Molinia pe 
soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae), 6430- Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte 
higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin, 91F0- Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus 
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), 9180-Păduri de 
pantă, grohotiş sau ravene tip Tilio-Acerio, 9170 - Pădure de gorun-carpen Galio-Carpinetum, 91E0 - Păduri aluviale 
cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 6440 - Pajiști/fâneţe aluviale 
de tip Cnidion dubii din văi, 7210 - Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus, 7230 - Mlaștini alcaline, 6240 - Pajiști 
stepice subpanonice. 
Asociaţiile vegetale în care poate apărea specia: Clematido recti-Laserpitietum latifolii, Fraxino orni-Ostryetum, 
Cephalanthero-Fagetum, Molinia arundinacea, Potentillo Albae-Qurcetum, Querco robori-Pinetum, Tilio-
Carpinetum typicum, Festuco-Brometea. 
 
Arealul speciei 
Este o specie Eurasiatică. În Europa specia este prezentă în: Italia, Polonia, Republica slovacă, Republica Cehă, 
România, Ungaria, Slovenia, Croaţia. 
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Distribuţia în România 
Asociaţiile vegetale în care poate apărea specia: Clematido recti - Laserpitietum latifolii.  
Specia a fost semnalată din următoarele regiuni: Reg. Maramureș: Foeni; Reg. Cluj: Cluj la Făget, Feleac, Valea 
Morii, Sălicea, Fânaţele Clujului, Cojocna, Boju, Turda, Aiton, Buza, Nimigea, Băgău; Reg. Mureș: Joseni spre 
Borzont, Remetea, Gurghiu, Băile Homorod, Vlăhiţa, Lueta-Nădaș; Reg. Brașov: Brașov la Prejmer, Vâlcele, Sibiu, 
Şura Mare, Cisnădioara, Poplaca, Dumbrava Vadului la Poiana Narciselor, Valea Sebeșului; Reg. Banat: Lugoj spre 
Valea Lungă; Reg. Bacău: Mănăstirea Neamţu în faţă cișmelei spre Târgu Neamţ, Valea Crăcăoanilor pe la Oșlobeni; 
Reg. Iași: Rediu-Tătar; Reg. Suceava: Bosanci, Botoșaniţa, Calafindești. 
În present în România specia este semnalată din următoarele situri Natura2000: Borzont (ROSCI0279), Bisoca 
(ROSCI0009), Sighișoara-Târnava Mare (ROSCI0227), Câmpia Careiului (ROSCI0020), Podișul Secașelor 
(ROSCI0211), Insulele stepice șura mică-Slimnic (ROSCI0093), Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer 
(ROSCI0170), Vânători- Neamţ (ROSCI0270), Făgetul Clujului- Valea Morii (ROSCI0074). 
 

 
Figura 33. Adenophora liliifolia- planta şi habitatul (Foto: Mihai Constantinescu). 

 
Distribuţia speciei  
În Valea Morii specia a fost regăsită, dar din păcate am găsit numai un singur exemplar la coordonatele N46.69934° 
E23.59248°, în plus, acesta era în afara sitului de importanţă comunitară. Pentru ocrotirea speciei şi a exemplarelor 
potenţiale în apropierea celei găsite este necesară lărgirea ariei naturale protejate. 
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În Colonia Făgetului am găsit în total 41 de exemplare. Toate se află în exteriorul siului la coordonatele N46.70931° 
E23.57598° și N46.71305° E23.57749°. În Colonia Făget specia este grav periclitată de activităţile antropice. Pentru 
ocrotirea acestor două populaţii (cea din Valea Morii și cea din Colonia Făget) ar fi necesară lărgirea ariei naturale 
protejate în așa fel ca acesta să cuprindă toate exemplarele acestei specii. 
 
Mărimea populaţiei speciei în locul respectiv este min. 41-max. 50 în afara sitului de importanţă comunitară. 
Specia era prezentă aproape de marginea pădurii, în asociaţii semiumbrite edificate de Alnus glutinosa și Populus 
tremula, iar în Colonia Făgetului cele mai multe exemplare erau într-o poiană cu vegetaţie ierboasă cu Molinia 
coerulea şi pâlcuri de Betula pendula. 
 
Suprafaţa habitatului grupului de indivizi este 5,84 ha în afara sitului. 
 

Evaluarea stării de conservare a speciei Adenophora liliifolia pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este min. 41-max. 50 în afara sitului de importanţă 
comunitară. 
Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală protejată este 350-400 exemplare. 
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este necunoscută dar nu este în nici într-un caz 
favorabilă (este nefavorabilă - inadecvată sau nefavorabilă – rea) 
 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este 5.84 ha în afara sitului. 
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată este 44.32 ha, majoritatea pe exteriorul limitei. 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”U2” – nefavorabilă – rea. 
 
Presiunile actuale au un impact mare asupra speciei, iar aceste presiuni foarte probabil vor fi prezente și în viitor. 
Specia necesită un mozaic de habitate de pajişti umede, mlaştini şi pâlcuri de pădure de arini şi mesteacăn, 
combinaţie ce trebuie menţinută prin protecţie strictă. 
 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei Adenophora liliifolia pe situl Făgetul Clujulu – 
Valea Morii 

 
E01.01 - Urbanizare continuă 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra speciei 
În locaţiile unde este prezentă specia. Specia este periclitată la coordonatele: N46.709310° E23.575980°; 
N46.713050° E23.577490°; N46.699340° E23.592483°. 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei A. liliifolia în Valea Morii și în Colonia Făget este major afectată 
Exploatarea forestieră ilegală și tăierile abuzive realizate de către proprietrii privaţi rezultă în schimbări drastice în 
habitatele speciei. Habitatul devine mai expus la soare, iar lipsa completă a arborilor și a tufărișurilor provoacă 
schimbări în sistemul hidrologic, arealul devine mai uscat. Microclimatul mai cald și mai uscat va cauza reducerea 
efectivului populaţiei din Valea Morii și Colonia Făgetului. Această presiune actuală este și cea mai semnificativă 
ameninţare pe viitor atât în zona Colonia Făget cât și în Valea Morii. Toate zonele în care a fost regăsită specie se 
află pe limita de afară a sitului și sunt în imediat pericol de dispariţie dacă extinderea consctrucţilor de case 
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particulare se continuă în ritmul actual. 
 
J02.03 - Canalizare și deviere de apă 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei  
În locaţiile unde este prezentă specia.În locaţiile unde este prezentă specia. Specia este periclitată la 
coordonatele: N46.709310° E23.575980°; N46.713050° E23.577490° 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei A. liliifolia în Colonia Făget este major afectată 
Această presiune actuală este foarte semnificativă atât în zona Colonia Făget cât și în Valea Morii. Toate zonele în 
care a fost regăsită specie se află pe limita de afară a sitului și sunt în imediat pericol de dispariţie dacă drenarea 
habitatelor se continuă în ritmul actual. 
 
K02 - Evoluţie biocenotică, succesiune 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra speciei  
În locaţiile unde este prezentă specia. Specia este periclitată la coordonatele: N46.709310° E23.575980°; 
N46.713050° E23.577490°; N46.699340° E23.592483°. 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale şi ameninţările viitoare asupra speciei 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciei A. liliifolia în Valea Morii și în Colonia Făget este semnificativ 
afectată  
Specia este strâns legată de un mozaic de habitate alcătuit din pâlcuri de mlaștini eutrofe, pajiști umede și pâlcuri 
de tufărișuri cu mesteacăn, sălcii și arinișuri. Această mozaicare este rezultatul discontinuităţii spaţiale a 
caracteristicilor solului, în special al regimului hidric și al troficităţii. Din cauza desecării produsă de drenarea apelor 
se iniţiază procesele de succesiune, habitatele de mlaștini alcaline și pajiști umede se transformă în pajiști xero-
mezofile sau evoluează spre pădure. Mozaicul caracteristic de habitate prielnice speciei poate fi menţinut numai 
dacă se păstrează alimentarea naturală a regimului hidric prin izvoarele prezente.  
 
J01.01. - Incendii 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei  
În locaţiile unde este prezentă specia. Specia este periclitată la coordonatele: N46.709310° E23.575980°; 
N46.713050° E23.577490°; N46.699340° E23.592483°. 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciei A. liliifolia în Valea Morii și în Colonia Făget este semnificativ 
afectată  
În perioada de evaluări din 2014 au fost observate zone incendiate atât în Colonia Făget cât și în Valea Morii, în 
fragmente de habitate prielnice speciei și la proximitate mare de punctele de ocurenţă actuale. Aceste incendieri 
sunt practici ilegale pentru igienizarea pășunilor și a mestecănișurilor recent tăiate sau se aplică de către 
proprietarari privaţi pentru reprimarea stufului. 
 
K05.02 - Fertilitate redusă / depresie genetică la plante (inclusiv endogamia) 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei  
În locaţiile unde este prezentă specia. Specia este periclitată la coordonatele: N46.709310° E23.575980°; 
N46.713050° E23.577490°; N46.699340° E23.592483°. 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
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Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a speciei A. liliifolia în Valea Morii și în Colonia Făgetului este major 
afectată 
Acest efect este extrem în cazul populaţiei din Valea Morii, unde s-a găsit doar un singur exemplar. Aici 
diversitatea genetică este deja extrem de scăzută. În Colonia Făgetului s-a găsit mai multe exemplare, dar 
presiunea este mare și acolo, diversitatea genetică scade, fiind vorba de o populaţie redusă. 
 
A04.02.02. - Păşunatul ne-intensiv al oilor 
Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei  
În locaţiile unde este prezentă specia. Specia este periclitată la coordonatele: N46.699340° E23.592483°. 
Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciei A. liliifolia în Valea Morii este semnificativ afectată 
În două dintre fragmentele de mlaștini alcaline din Valea Morii s-au constatat la nivelul anului 2014 efectele 
devastatoare produse de pășunatul ilegal. 
 

Măsuri de management propuse pentru menţinerea speciei Adenophora liliifolia într-o stare de conservare 
favorabilă 

 
1. Interzicerea oricărei intervenţii în zonă, care poate duce la scăderea aportului hidric, atât suprateran, cât și 
subteran în habitatele unde se regăseşte specia 
Această măsură este menită să contracareze următoarele presiuni și ameninţări: J02.03 - Canalizare şi deviere de 
apă, K02. - Evoluţie biocenotică, succesiune 
Specia este strâns legată de un mozaic de habitate alcătuit din pâlcuri de mlaştini eutrofe, pajişti umede şi pâlcuri 
de tufărişuri cu mesteacăn, sălcii şi arinişuri. Această mozaicare este rezultatul discontinuităţii spaţiale a 
caracteristicilor solului, în special al regimului hidric şi al troficităţii. Din cauza desecării produsă de drenarea apelor 
se iniţiază procesele de succesiune, habitatele de mlaştini alcaline şi pajişti umede se transformă în pajişti xero-
mezofile sau evoluează spre pădure. Mozaicul caracteristic de habitate prielnice speciei poate fi menţinut numai 
dacă se păstrează alimentarea naturală a regimului hidric prin izvoarele prezente. 
Lucrările de drenaj afectează în mod extrem de negativ tipurile de habitate pe care le preferă specia (în special 
mlaştinile de tip 7230 şi pajiştile umede cu Molinia). Pe lângă desecare care cauzează dispariţia rapidă a speciilor 
relictare, foarte sensibile la modificări în regimul hidrologic al habitatului, drenajul declanşează procesele de 
succesiune spre alt tip de habitat (unul mai adaptat la condiţii mai uscate), cu altă compoziţie specifică. Pentru a 
asigura supravieţuirea fragmentelor de habitate prielnice speciei trebuie neapărat oprit orice fel de drenaj prin 
canalizare. În cazul proprietariilor privaţi trebuie impuse necesitate conservării şi eventual luate în considerare 
măsurile compensatorii sau se recomandă achiziţionarea terenurilor private cu fragmente de habitate relevante 
de către custode. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea 
Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610° şi zona din Colonia Făget cu coordonatele N46.70931° 
E23.57598°) trebuie urgent sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. 
 
2. Stoparea procesului de extindere a zonelor urbane în zonele relevante pentru specie 
Această măsură este menită să contracareze următoarea presiune și ameninţare: E01.01 - Urbanizare continuă 
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Cea mai importantă presiune actuală (şi ameninţare în viitor) la adresa speciei reprezintă extinderea zonelor 
urbane în ritm alarmant. În Valea Morii la momentul actual cea mai mare parte a habitatelor relevante pentru 
specie sunt localizate în afara sitului Natura 2000 şi din păcate nici nu fac parte din Rezevaţia 2.329 Valea Morilor, 
pentru care limitele au fost greşit plasate în afara văii. În ultimii zece ani s-a construit mult pe prima parte a văii, în 
special case particulare, pe terenuri retrocedate sau în mod cvasi-ilegal. Cel mai afectat fragment este în zona cu 
coordonatele N46.695694° E23.606610°, care a fost îngrădit în mare parte şi desecat. În această zonă pe lângă 
habitatul 7230 este prezent şi combinaţia perfectă de pajişte cu Molinia şi pâlcuri de mesteceni, foarte prielnică 
speciei. În Colonia Făget această presiune este şi mai accentuată, fiind vorba de o zonă care este în afara sitului 
Natura 2000. Secarea habitatelor de mlaştini alcaline şi a arinişurilor prin devierea izvoarelor se produce în 
continuare cu ritm accelerat pentru a transforma terenurile neadecvate construcţiilor în terenuri profitabile pe 
piaţa imobiliară. Pe lîngă faptul că aceste zone adiacente limitelor sitului Natura 2000 trebuie incluse şi propuse ca 
şi rezervaţii pentru a asigura protecţie deplină speciilor de plante relevante în viitor, urgent trebuie apelat la 
organele abilitate pentru stoparea imediată a construcţilor în desfăşurare cât şi a lucrărilor de desecare şi igienizare 
prin tăieri/incedieri. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea 
Morii cu coordonatele N46.695694° E23.606610° şi zona din Colonia Făget cu coordonatele N46.70931° 
E23.57598° trebuie urgent sistate lucrările de captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. 
 
3. Interzicerea păşunatului 
Această măsură este menită să contracareze efectele presiunii A04.02.02. Pășunatul ne-intensiv al oilor. 
În special habitatul de mlaștini alcaline de tip 7230 este extrem de sensibil la efectele devastatoare ale pășunatul, 
astfel, pentru asigurarea protecţiei lor depline pășunatul de orice fel este strict interzis atât în fragmentele de 
mlaștini unde a fost semnalată specia Adenophora liliifolia cât și în celelate habitate adiacente care sunt cuprinse 
în arealul potenţial al speciei. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
În toate punctele de observaţie cu deosebită atenţie în fragmentele de mlaştini alcaline din Rezervaţia Valea 
Morilor (în limitele noi propuse prin sistemul naţional INSPIRE), unde s-au constatat la nivelul anului 2014 efectele 
devastatoare produse de păşunatul ilegal. 
 
4. Introducerea exemplarelor noi pentru deţinerea şi creşterea diversităţii genetice 
Această măsură este menită să contracareze următoarele presiuni şi ameninţări: K05.02- fertilitate redusă / 
depresie genetică la plante (inclusiv endogamia). 
Măsura se referă în special la fragmentele de habitate relevante pentru specie din Valea Morii. Plantarea altor 
exemplare ar fi importantă pentru păstrarea speciei în aria naturală protejată. Seminţe, plantule sau indivizi maturi 
provenind din populaţii mai mari şi mai stabile ar putea ajuta în creşterea populaţiilor locale şi reînprospătarea 
fondului genetic. Planul de replantare trebuie să fie precedat de efectuarea unui studiu aprofundat privind 
structura genetică a populaţiei prezente în sit.  
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
În special pe fragmentele de habitate relevante din Rezervaţia Valea Morilor (în limitele noi propuse prin sistemul 
naţional INSPIRE). 
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5. Interzicerea extragerii lemnului în habitatele speciei 
Această măsură este menită să contracareze efectele presiunii B.07. Alte activităţi silvice decât cele listate  
Exploatarea forestieră ilegală şi tăierile abuzive realizate de către proprietrii privaţi rezultă în schimbări drastice în 
mozaicul de habitate preferate de specie. Efectul negativ al tăierilor se observă în special în cazul arinişurilor dar şi 
la pâlcurile de mesteceni. Pentru a asigura supravieţuirea fragmentelor de habitate prielnice speciei trebuie 
neapărat oprit orice fel tăiere abuzive. În cazul proprietariilor privaţi trebuie impuse necesitate conservării şi 
eventual luate în considerare măsurile compensatorii sau se recomandă achiziţionarea terenurilor private cu 
fragmente de habitate relevante de către custode. 
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. 
 
6. Monitorizarea anuală a efectivului populaţional 
Monitorizarea anuală a populaţiei este strict necesară, pentru cunoașterea amplitudinii de fluctuare a efectivului 
și stabilirea cât mai corectă a efectivului de referinţă.  
Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: 
Măsura propusă se aplică în toate fragmentele de habitate relevante pentru specie, cu prioritate mare şi urgent în 
zona Colonia Făget şi Rezervaţia Valea Morilor. 
 
7. Amplasarea panourilor informative la intrările din Valea Morii și Colonia Făgetului, conştientizarea localnicilor 
asupra ariei şi a speciei protejate  
Prin informarea localnicilor şi turiştilor cu ajutorul panourilor informative cei interesaţi obţin informaţii despre aria 
protejată, cât şi despre speciile protejate. Cu ajutorul panourilor informative pot fi anunţate localnicii/turiştii 
despre măsurile care pot fi luate pentru menţinerea stării de conservare a habitatului speciei.  
 
8. Lărgirea ariei naturale protejate  
Fiindcă cele două populaţii ale speciei nu se regăsesc (cea mai însemnată de 38 de exemplare în Colonia Făget la 
coordonatele N46.71305° E23.57749°) în situl de interes comunitar ci în exterior, este necesară lărgirea limitelor 
ariei naturale protejate în vederea conservării speciei. Pe baza evaluărilor din 2014 au fost propuse noi limite, mai 
cuprinzătoare şi înaintate spre aprobare în sistemul naţional INSPIRE de retrasare şi corectare a limitelor siturilor 
Natura 2000. Aceste modificări se referă atât la SCI cât şi la Rezervaţia Valea Morilor, pentru care s-a trasat o nouă 
limită, a fost repoziţionată şi se recomandă obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate. Pentru zona grav 
periclitată din Colonia Făget se recomandă demararea procesului de obţinere a statului de rezervaţie de mare 
importanţă botanică. 
 
9. Restaurarea habitatelor degradate în care se găseşte specia 
În cazul fragmentelor deja compromise în parte (zona din Valea Morii cu coordonatele N N46.695694° 
E23.606610°şi zona din Colonia Făget cu coordonatele N46.70931° E23.57598°) trebuie urgent sistate lucrările de 
captare a apei pentru piscine şi demarate lucrări de restaurare. Aceste lucrări trebuie precedate de un studiu 
hidrografic. 
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RA.6.3. Evaluarea stării de conservare a speciilor de reptile și amfibieni 
 
 
Se referă la subactivitatea: 
A.1.4. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile 
 
Elaborat de dr. Szabó D. Zoltán, Benkő Zoltán experţi herpetologie. 
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Emys orbicularis 
 
Cod Natura 2000: 1220  
Denumire știinţifică: Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 
Denumiri populare:  
RO: Ţestoasă de apă 
HU: Mocsári teknős  
EN: European pound turtle 
Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) și Someșul Mic 
(ROSCI0394) 
 
Descrierea speciei:  
Este o ţestoasă de talie mică, carapacea ovală fiind la masculi 14-17 de cm, iar la femele 14-18 de cm. Plastronul 
este alcătuit din 12 plăci (6+6) ocazional împărţite. Culoarea carapacei adulţilor este cafeniu-întunecat cu pete 
rotunde sau linii întrerupte galbene, la exemplarele imature petele sunt confuze. Plastronul la adulţi poate să 
varieze de la galben până la cafeniu, la exemplarele imature negru-cafeniu cu marginile pătate gălbui. Specia este 
în principiu carnivoră, consumând pești, amphibieni, crustacee, insecte și moluște prinse sub apă. După maturizare 
apare și hrana vegetală în dietă. 
Specia devine activă de la sfârșitul lunii martie, iar reproducerea ţine până în mai. Ponta este alcătuită de obicei 
din 9-10 ouă depuse în mai și iunie în apropierea apei. Ouăle se incubează între 57 – 90 zile, iar puii părăsesc cuibul 
ori în toamnă, ori în primăvara următoare. Fără îngrijire parentală cuibul este expus la temperaturi extreme și 
predători, dar longevitatea speciei (40 – 60, ocazional peste 100 de ani) compensează succesul de reproducere 
ocazional scăzută.  
 
Habitate 
Ocupă habitatele acvatice cu vegetaţie bogată de dimensiuni mari de a lungul braţelor moarte, dar este prezentă 
și în canale și șanţuri (de exemplu la Pădurea Văgășel) mai mici cu condiţii hidrologice favorabile. Specia apare și în 
bălţile permanente din interiorul pădurilor și cariere inundate și abandonate. 
 
Distribuţie 
Ţestoasa de apă este larg răspândită în Palearcticul de Vest, fiind prezent nu numai în Europa Centrală și Sudică, 
dar și în Asia și Africa de Nord. La nivelul ţării specia este relativ comună, fără o răspândire uniformă, ocupând 
numai habitate acvatice corespunzătoare cerinţelor ecologice. 
 
Statutul de conservare în România 
Răspândirea largă a speciei cauzează o impersie falsă de abundenţă, dar din cauza nevoilor ecologice specia apare 
în populaţii localizate expuse la activităţile antropice. Din cauza dranărilor, regularizării și poluării apelor populaţiile 
Europene au diminuat semnificativ, de aceea specia este considerată ameninţată moderat (NT) de către estimărilor 
IUCN Red List, și etse listat în Anexa II în Directiva Habitatelor din EU. 
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Inventarierea speciei Emys orbicularis pe Siturile Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) și Someșul Mic 
(ROSCI0394) 
 
Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Emys orbicularis 
Mulţumită detectabilităţii ridicate, din cauza comportamentului ambelor specii și caracteristicile zonei studiate, 
efectivele vor fi inventariate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 
Luănd în considerare area redusă a zonelor studiate, acoperirea totală a habitatelor corespunzătoare pentru 
speciile de ţintă este posibilă. Prin inventarierea totală a habitatelor unde speciile studiate pot fi prezente, vom 
avea posibilitatea de a crea o imagine cât mai integrală despre distribuţiile și efectivele acestora, pe zona studiată 
în intervalul de timp propus de proiectul prezent. Lucrările de teren au început din aprilie, când speciile ţintă devin 
activi, iar toată zona studiată va fi acoperită până la sfârsitul lunii iunie ceea ce cuprinde sezonul de reproducere a 
izvorașului cu burtă galbenă. Ordinul pătratelor și frecvenţa verificări lor pătratelor este determinată substanţial de 
condiţiile meteorologice ceea ce pot afecta comportamentul animalelor. 
Identificarea habitatelor corespunzătoare a fost efectuată cu ajutorul unei metode sistematice. Pe zonele studiate 
au fost amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat (în total 596 de pătrate de 200x200 
metri: KS001-KS091, BM001-BM505) individual din aceste griduri asigurăm distribuţia egală a efortului și 
acoperirea omogenă a zonei studiată. Habitatele potenţiale identificate au fost documentate și parcurse în mod 
total, bălţile și braţele moarte greu accesibile, sau cu vizibilitate compromisă vor fi parcurse cu barcă. Toate 
exemplarele observate au fost înregistrate pe formularele de teren. Datele vor fi introduse ulterior în format 
electronic (MS Office). 
Datele colectate au fost prelucrate și gestionate cu ajutorul aplicaţiilor din pachetul MS Office, de statistică (R) și 
de GIS (QGIS, ArcGIS) conform descriselor în metodologia elaborării hărţilor digitale și a bazei de date 
interoperabilă GIS. 
Rezultatele observărilor pe teren în Făgetul Clujului – Valea Morii 
Nu este prezentă în aria protejată. 
 
Distribuţie în aria protejată în Făgetul Clujului – Valea Morii 
După acoperirea totală a zonei studiate nu a fost identificată nici un habitat care corespunde cerinţelor ecologice 
a speciei în prezent. Din caracteristicile vegetaţiei prezenţa habitatelor adecvate în trecut este probabilă lângă 
localitatea Făget, dar din cauza desecărilor acestea s-au degradat sub nivelul de toleranţă a speciei. 
 
Mărimea populaţiei în aria protejată 
În timpul ieșirilor pe teren nu a fost observat nici un exemplar al speciei studiate. Din cauza lipsei habitatelor 
adecvate pentru ţestoasa de apă concludem că specia nu este prezentă pe zona studiată.  
 
Rezultatele observărilor pe teren în situl Someșul Mic 
 
Distribuţie în aria protejată 
După acoperirea multiplă a zonei studiate specia a fost identificată în braţurile moarte a Someșului Mic. Acestea 
reprezintă o suprafaţă de 14.58 ha, din care 13.4 se află în interiorul limitelor ariei protejate. Totodată au fost 
identificate încă două habitate unde prezenţa speciei este potenţială, dar nu a fost dovedită. Acestea se întind pe 
o suprafaţă de 1.44 ha. 
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Mărimea populaţiei în aria protejată 
În timpul ieșirilor au fost observate numai trei exemplare a speciei studiate. Datorită faptului că zona studiată a 
fost parcursă de mai multe ori pe mal și o dată cu barcă, considerăm că rezultatele inventarierii sunt relevante, deci 
într-adevăr populaţia locală este redusă. Din datele colectate estimăm că numărul ţestoaselor de apă este între 3-
20 de exemplare în situl Natura 2000 Someșul Mic. 
 

 
Figura 34. Localizarea speciei Emys orbicularis în situl Someșul Mic. 
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Figura 35. Răspândirea potenţială a speciei Emys orbicularis în situl Someșul Mic. 
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Evaluarea stării de conservare a speciei Emys orbicularis pe situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 
Evaluarea presiunilor actuale asupra speciei 
Lipsa habitatelor adecvate pentru specie. 
 
Evaluarea ameninţărilor viitoare/potenţiale asupra speciilor 
Urbanizarea zonei. 
 
Evaluarea stării de conservare a speciei 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este 0 exemplare 
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este”U2” – nefavorabilă – rea 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este 0 ha 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei ”U2” – nefavorabilă – rea 
Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor este “XU” - starea de 
conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor este necunoscută dar nu este în nici într-un caz 
favorabilă (este nefavorabilă - inadecvată sau nefavorabilă – rea); 
 
Datele bibliografice despre prezenţa speciei în zona studiată sunt ambigue, de aceea extincţia speciei în trecut pe 
aria protejată nu este certă. Totuși urmele unei reţele de bălţi permanente ne indică că există posibilitatea că specia 
era prezentă. Aceste habitate reprezintă valori naturale excepţionale și în absenţa speciei așa că restaurarea lor 
ecologică merită să fie considerată. 
 

Măsuri de management propuse pentru menţinerea speciei Emys orbicularis într-o stare de conservare favorabilă 
în Făgetul Clujului – Valea Morii 

 
Măsura de management 1 
Restaurarea habitatelor acvatice de lângă localitatea Făget: 

- interzicerea desecării habitatelor acvatice în aria protejată 
- reconstruirea barierelor naturale care reţineau apa în habitatele acvatice 
- curăţarea bălţilor colmatate 
- asigurarea persistenţa apei în habitatele acvatice 

 
Măsura de management 2 
După restaurarea ecologică a habitatelor dacă acestea corespund cerinţelor ecologice a ţestoasei de apă, 
reintroducerea speciei poate fi considerată. 
 

Protocol de monitorizare 

 Perioada de monitorizare este pe tot parcursul sezonului cald: aprilie – octombrie. 

 Vor fi monitorizate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 

 Identificarea tuturor habitatelor acvatice din zona de studiu (prin deplasări în teren pe itinerarii, 
utilizarea hărţilor, aerofotograme, rapoarte 2014, etc.), plecând de la rapoartele din 2014. Pe zonele 
studiate vor fi amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din aceste 
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griduri asigurăm distribuţia egală a efortului și acoperirea omogenă a zonei studiată. 
 

Evaluarea stării de conservare a speciei Emys orbicularis pe situl Someșul Mic 
 
Evaluarea presiunilor actuale asupra speciei 
Populaţiile existente pe zona studiată sunt periclitaţi de: 

- lipsa habitatelor forestiere și coridoarelor ecologice care cauzează izolarea populaţiilor 
- mărimea populaţiei reduse 
- colmatarea branţurilor moarte 
- agricultura intensificată: 

o apariţia monoculturilor în parcele mari lângă zona studiată prin care dispar șirurile de vegetaţie 
seminaturale de-a lungul terenurilor agricole 

o folosirea chimicalelor care pot afecta negativ calitatea apei și succesul de reproducere 
- focurile frecvente cauzate de către localnici 
- deranjul antropic ridicat prin: 

o pescuitul sportiv 
o pășunatul oilor 
o activităţile de agricultură care deseori ajung până la malul apelor 

 
Evaluarea ameninţărilor viitoare/potenţiale asupra speciilor  
Populaţiile existente pe zona studiată sunt ameninţată de: 

- din cauza lipsei unei zone de tampon în jurul habitatelor speciei, implementarea unor măsuri adecvate de 
conservare este îngreunată. 

- prezenţa speciei invazive, ţestoasa de apă cu tâmple roșii (Trachemys scripta elegans), care pot deveni 
competitori speciei. 

 
Evaluarea stării de conservare a speciei 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este 3 – 20 exemplare 
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este”U2” – nefavorabilă – rea 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este 13,4 ha 
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată este 14,84 ha 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei ”U2” – nefavorabilă – rea 
 
Aria protejată acoperă numai habitatele acvatice a speciei. Chiar dacă ţestoasa de apă folosește predominant 
habitatele acvatice, este legat și de habitatele din uscat care se află în proximitatea corpurilor de apă. Ponta este 
depusă pe uscat în soluri afânate, iar exemplarele părăsesc apa pentru dispersie. 
În lipsa coridoarelor ecologice mecanismele metapopulaţionale sunt îngreunate, ceea ce crește posibilitatea 
extincţiei locale. Acest risc este accentuat și de mărimea redusă a populaţiei. 
 

Măsuri de management propuse pentru menţinerea speciei Emys orbicularis într-o stare de conservare favorabilă 
în Someșul Mic 

Măsura de management 1 
Monitorizarea speciei în zona studiată pentru determinarea viabilităţii populaţiei. Mulţumită longevităţii speciei de 
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40 - 60 de ani (ocazional peste 100 de ani), prezenţa speciei cu un număr redus, nu garantează o populaţie viabilă. 
De aceea considerăm că studiile care vizează succesul de reproducere a ţestoasei de apă sunt de importanţă 
absolută din punct de vedere a conservări speciei. 
 
Măsura de management 2 
Asigurarea calităţii apei: 

- asigurarea persistenţa apei în habitatele speciei 
- evitarea colmatări a branţurilor moarte prin intervenţie activă 
- evitarea folosirii insecticidelor și ierbicidelor pe zona studiată 

 
Măsura de management 3 
Renaturarea malurilor habitatului speciei prin: 

- asigurarea unei bande de vegetaţie seminaturală de-a lungul râului și terenurilor arabile ce pot funcţiona 
ca coridoare ecologice 

- plantarea arborilor pe malul habitatelor speciei 
- interzicerea tăieri arborilor existente pe malul habitatelor speciei 

 
Măsura de management 4 
Incendierea pajiștilor și tufărișurilor trebuie interzisă 
 
Măsura de management 5 
Reducerea deranjului antropic prin: 

- controlarea pescuitului sportiv 
- menţinerea unei bande verzi între terenurile arabile și habitatele speciei 

 
Măsura de management 6 
Excluderea speciei invazive, ţestoasa de apă cu tâmple roșii (Trachemys scripta elegans) care pot deveni 
competitori speciei. 
 

Protocol de monitorizare 

 Perioada de monitorizare este pe tot parcursul sezonului cald: aprilie – octombrie. 

 Vor fi monitorizate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 

 Vor fi identificate toate habitatele acvatice din zona de studiu (prin deplasări de teren, pe baza hărţilor, 
aerofotograme, rapoarte 2014, etc.), plecând de la rapoartele din 2014. Pe zonele studiate vor fi 
amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin verificarea fiecărui pătrat individual din aceste griduri 
asigurăm distribuţia egală a efortului și acoperirea omogenă a zonei studiate. 
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 Bălţile și braţele moarte greu accesibile, sau cu vizibilitate compromisă vor fi parcurse cu barcă. 
 
 

Bombina variegata 
 
Cod Natura 2000: 1193 
Denumire știinţifică: Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 
Denumiri populare: 
RO: Izvoraşul de baltă cu burta galbenă, Buhai de baltă cu burta galbenă 
HU: Sárgahasú unka 
EN: Yellow-bellied toad 
Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someșul Mic (ROSCI0394) 
 
Descriere 
Este o broască de talie mică (40-50 mm), cu un corp îndesat. Capul este relativ mare a cărui latitudine depășește 
longitudinea, pupilele fiind triunghiulare sau în formă de inimă. Culoarea dorsală este cenușiu-deschis ocazional 
verde. Abdomenul este marmurat cu pete galbene care nu se disting, pe bază de albastru-cenușiu care este 
dominant. Specia este predominant acvatică cu activitate diură și nocturnă la fel. În octombrie-noiembrie se retrag 
din corpurile de apă la uscat, unde se ascund și hibernează până sfârșitul sezonului rece. Specia consumă 
nevertebrate, viermi, insecte, chiar și melci mici. 
Specia are o perioadă de reproducere mai îndelungată faţă de majoritatea amphibienilor din România situată între 
aprilie și iunie. În această perioadă felmela depune mai multe ponte. Ponta conţine aproximativ 100 ouă, care sunt 
lipite de vegetaţie separat sau în pachete mici. Capacitatea femelei de a depune doar câteva ouă, îi permite să 
folosească și cele mai mici ochi de apă pentru reproducere. 
 
Habitate 
Populează în principal bâltoacele de-a lungul pâroaielor și torenţilor de pe versanţii dealurilor, totodată fiind 
abundentă și în habitatele artificiale reprezentate de urme de roţi sau cariere abandonate inundate. 
 
Distribuţie 
Este o specie de deal și munte cu o distribuţie largă în Europa, în Nord de la partea centrală a Franţei prin Germania 
până la Nord-Vestul Elveţiei, iar în Sud de la Nordul Italiei toată regiunea Balcanică până Munţii Carpaţi. România 
fiind în zona de tranzit între distribuţia izvorașului de baltă cu burta galbenă și izvorașului de baltă cu burta roșie 
(Bombina bombina), populaţiile de hibrizi pot fi frecvente, mai ales în apropierea zonelor de câmpie, habitatul tipic 
al izvorașului de baltă cu burta roșie. Pe nivel naţional izvorașul de baltă cu burtă galbenă este o specie premontan 
– montană cu populaţii semnificative în Munţi Carpaţi și zonele de deal a Subcarpaţilor. 
 
Statutul de conservare în România 
Chiar dacă populaţiile Vestice și Nord-Vestice au suferit scăderi substanţiale ocazional și extincși locale (de exemplu 
sudul Elveţiei, Nordul și Sudul Franţei și Germania), din cauza arealului larg și abundenţei ridicate din Munţile 
Carpaţi, Polanda și Slovenia unde mai găsește habitate corespunzătoare, specia este considerată “Fără grijă” de 
către estimările IUCN. 
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Inventarierea speciei Bombina variegata pe și Someșul Mic (ROSCI0394) 
 
Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Bombina variegata 
Mulţumită detectabilităţii ridicate, din cauza comportamentului ambelor specii și caracteristicile zonei studiate, 
efectivele vor fi inventariate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 
Luănd în considerare area redusă a zonelor studiate, acoperirea totală a habitatelor corespunzătoare pentru 
speciile de ţintă este posibilă. Prin inventarierea totală a habitatelor unde speciile studiate pot fi prezente, vom 
avea posibilitatea de a crea o imagine cât mai integrală despre distribuţiile și efectivele acestora, pe zona studiată 
în intervalul de timp propus de proiectul prezent. Lucrările de teren vor începe de la Aprilie, când speciile ţintă vor 
deveni activi, iar tote zona studiată va fi acoperită până la sfârsitul luni Junie ceea ce cuprinde sezonul de 
reproducere a izvorașului cu burtă galbenă. Ordinea și pasul efectuării pătratelor va fi determinat substanţial de 
condiţiile meteorologice ceea ce pot afecta comportamentul animalelor. 
Identificarea habitatelor corespunzătoare a fost efectuată cu ajutorul unei metode sistematice. Pe zonele studiate 
au fost amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat (în total 596 de pătrate de 200x200 
metri: KS001-KS091, BM001-BM505) individual din aceste griduri am asigurat distribuţia egală a efortului și 
acoperirea omogenă a zonei studiată. Habitatele potenţiale identificate au fost documentate și parcurse în mod 
total, bălţile și braţele moarte greu accesibile, sau cu vizibilitate compromisă au fost parcurse cu barcă. Toate 
exemplarele observate a fost înregistrate pe formularele de teren. Datele au fost introduse ulterior în format 
electronic (MS Office). 
Datele colectate au fost prelucrate și gestionate cu ajutorul aplicaţiilor din pachetul MS Office, de statistică (R) și 
de GIS (QGIS, ArcGIS) conform descriselor în metodologia elaborării hărţilor digitale și a bazei de date 
interoperabilă GIS. 
 
Rezultatele observărilor pe teren în situl Someșul Mic 
 
Distribuţie în aria protejată 
După acoperirea totală a zonei studiate au fost identificate 12 habitate potenţiale pentru izvorașul de baltă cu burtă 
galbenă, acoperind o suprafaţă totală de 2.67 ha. După verificări multiple specia nu a fost regăsită în aceste 
habitate, de aceea statutul speciei pe nivelul sitului este neclară.  
 
Mărimea populaţiei în aria protejată 
Specia în timpul ieșirilor nu a fost regăsită în zona studiată. Mulţumită comportamentului și detectabilităţii cu 
fluctuaţii semnificative, determinarea statutul speciei pe nivelul zonei studiate necesită studii suplimentare cu ieșiri 
pe teren multiple în viitor. Dacă specia va fi regăsită pe zona studiată, probabil acesta va fi reprezentată prin un 
număr de exemplare foarte scăzută. 
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Figura 36. Răspândirea potenţială a speciei Bombina variegata în situl Someșul Mic. 

 
Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina variegata pe situl Someșul Mic 

 
Evaluarea presiunilor actuale asupra speciei 
Populaţiile posibile pe zona studiată sunt periclitaţi de: 

- lipsa habitatelor de reproducere 
- mărimea populaţiei reduse 
- agricultura intensificată: 

o apariţia monoculturilor în parcele mari lângă zona studiată prin care dispar șirurile de vegetaţie 
seminaturale de-a lungul terenurilor agricole 

o folosirea chimicalelor care pot afecta negativ calitatea apei în habitatele de reproducere 
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o terenurile agricole deseori intră până la malul râului excluzând posibilitatea formări habitatelor noi 
pentru specia studiată 

- focurile frecvente cauzate de către localnici 
 
Evaluarea stării de conservare a speciei 
 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 
Specia în timpul ieșirilor nu a fost regăsită în zona studiată. 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este ”x” – este necunoscută 
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată este 2,67 ha, habitatele corespunzătoare sunt 
rare și disperse pe zona studiată. 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”U2” – nefavorabilă – rea. 
 
În timpul desemnări zonei studiate nu au fost incluse habitate care corespund cerinţelor ecologice a speciei 
studiată. Predominant băltoacele se află în albia râului, zone evitate de izvorașul de baltă cu burtă galbenă. 
Totodată specia este specializată la habitatele de reproducere impredictibile, a căror caracteristici sunt greu de 
descris. Aceste habitate sunt în schimbare continuă din cauza activităţilor antropice iar persistenţa lor este 
determinată de cantitatea precipitaţiilor. Din cauza efectul anului absenţa speciei de pe zona studiată nu poate fi 
determinată cu certitudine. Acesta necesită studii suplimentare. 
 

Măsuri de management propuse pentru menţinerea speciei Bombina variegata într-o stare de conservare 
favorabilă în situl Someșul Mic 

 
Măsura de management 1 
Monitorizarea zonei studiată: 

- prin monitorizare, statutul speciei poate fi clarificată ceea ce face posibilă elaborarea unor măsuri de 
management adecvate. Pentru acest scop zona studiată trebuie parcursă periodic de un expert în perioada 
de reproducere a speciei (aprilie - iunie), timp de cel puţin 5 ani consecutive. 

 
Măsura de management 2 
Asigurarea calităţii apei: 

- evitarea folosiri insecticidelor și ierbicidelor pe zona studiată 
 
Măsura de management 3 
Asigurarea unei bande de vegetaţie seminaturală lângă drumurile de acces, de-a lungul râului și terenurilor arabile 
unde pot apărea habitate noi pentru specia. 
 
Măsura de management 4 
Incendierea pajiștilor și tufărișurilor trebuie interzisă 
 

Protocol de monitorizare 

 Perioada de monitorizare este pe tot parcursul sezonului cald: aprilie – octombrie. 

 Vor fi monitorizate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 
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 Vor fi identificate toate habitatele acvatice din zona de studiu (prin deplasări de teren, pe baza hărţilor, 
aerofotograme, rapoarte 2014, etc.), plecând de la rapoartele din 2014. Pe zonele studiate vor fi 
amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin verificarea fiecărui pătrat individual din aceste griduri 
asigurăm distribuţia egală a efortului și acoperirea omogenă a zonei studiate 

 În cazul bălţilor de mari dimensiuni se vor inventaria indivizii prin prindere cu ciorpacul. 
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RA.6.4. Evaluarea stării de conservare a speciilor de pești 
 
Se referă la subactivitatea: 
A.1.5. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de pești 
 
Elaborat de Imecs István, Nagy Anrdás Attila experţi ihtiologie. 
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Rhodeus (sericeus) amarus 

 

 
 
Cod Natura 2000:  
Denumire știinţifică: 
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: boarţă, 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) 
 
Statut de protecţie  
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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 
Specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile care și-au menţinut 
arealul de răspândire și abundenţa 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 subţiri și întregi. Pedunculul 
este scund și comprimat lateral. Marginea dorsalei este ușor convexă. Pectoralele sunt scurte, rotunjite la vârf. 
Solzii mari, mult mai înalţi decât lungi, persistenţi. 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 jumătăţii 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 erupţie 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 prezenţa lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Nu 
întreprinde migraţiuni (Bănărescu 1964). 
 
Ecologie și comportament 
Preferă apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se întâlnește mai ales în braţele 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; 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 porţii, 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). 
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Distribuţie 
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 naţional: Este o specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002) îl categorizează la 
speciile care și-au menţinut arealul de răspândire și abundenţa 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 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). 
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Romanogobio (Gobio) kessleri 
 

 
 
Cod Natura 2000: 2511 
Denumire știinţifică:  
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 
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007) 
 
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 
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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). 
 
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 înălţimea minimă. Tranșa dorsalei este ușor concavă. Caudala adânc scobită 
(Bănărescu 1964).  
Colorit: Faţa 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 izolaţi 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. Prezenţa 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 porţiunilor lor puţin adânci, cu fund nisipos. În 
aceste porţiuni specia este foarte abundentă, trăind în cârduri mari de câteva sute de exemplare. Indivizii izolaţi 
sunt mult mai rari. Puietul formează cârduri mari, care stau în apa mai înceată. Spre cursul superior al râurilor 
această viteză se întâlnește în porţiuni unde râul e relativ mai adânc și mai lent. În aceste porţiuni specia este mai 
rară și se întâlnesc aproape numai adulţi. Hrana constă mai ales din diatomee și din mici nevertebrate psamofile 
(Bănărescu 1964).  
 
Reproducere 
Se reproduce în luna iunie (Bănărescu 1964). 
 
Distribuţie  
La nivel global: Nistrul și afluenţii Dunării (cursul inferior și mijlociu). Bazinul Vistulei superioare în polonia (bazinul 
Mării Baltice). 
La nivel naţional: 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. 
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Cobitis (taenia) elongatoides 
 

 
 
Cod Natura 2000: 1149 
Denumire știinţifică:  
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 situaţia 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 siguranţă 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 alţii. 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), 
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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 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat & Freyhof 2007) 
 
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 
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).  
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 
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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). 
 
Distribuţie  
La nivel global: Bazinul Dunării, partea superioară din Bazinul râului Elba și în Bazinul Odrei. 
La nivel naţional: Prezentă în majoritatea râurilor din ţară în zona de deal și de șes. 
 
 

Inventarierea specilor de pești Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio (Gobio) kessleri, Cobitis (taenia) 
elongatoides în interiorul ROSCI0394 – Someşul Mic 

 
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 (braţele moarte ale Someșului Mic) sunt de mică suprafaţă, colectarea probelor se va efectua cu 
aparatul de electronarcoză, ca o metodologie adecvată pentru evaluarea celor 3 specii ţinte (Rhodeus (sericeus) 
amarus, Romanogobio (Gobio) kessleri, Cobitis (taenia) elongatoides). 
Standardul european CEN/TC 230 Water analysis stabileşte modalitatea de evaluare a compoziţiei specifice, 
abundenţei şi diversităţii comunităţilor de peşti din râuri, lacuri şi ape costiere, în scopul calificării statutului lor 
ecologic. Aceste norme standardizează metodele de colectare a peştilor, pentru ca rezultatele obţinute de diferiţi 
cercetători să fie comparabile. Acest document prezintă o metodă de pescuit electric care să poată fi utilizată în 
capturarea peştilor, în scopul caracterizării bogăţiei în specii, compoziţiei, abundenţei şi structurii pe vârste a 
comunităţilor piscicole. 
Principalele componente ale unui aparat de electronarcoză sunt sursa de putere, panoul de control, cablurile, 
întrerupătoarele de siguranţă şi electrozii. Poate fi utilizat la pescuitul electric curentul continuu direct (CCD) sau 
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curentul continuu pulsator (CCP). Curentul alternativ este foarte dăunător pentru peşti din acest motiv nu se 
utilizează. 
 

 
Funcţionarea aparatului de electronarcoză 

 
Toate echipamentele de pescuit care generează curent electric trebuie să se încadreze în standardele CENELEC şi 
IEC şi să respecte legislaţia europeană în vigoare. Aceste aparate trebuie să fie capabile să scoată voltajul şi 
amperajul dorit pe toată durata de funcţionare. 
Aparatele portabile, care se transportă în spate în timpul funcţionării, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

- să aibă sisteme automate de întrerupere a curentului electric atunci când butonul 
întrerupătorului nu este apăsat, 

- să fie uşoare, pentru a fi transportate fără mare efort de cel care îl poartă 
- să aibă baterii din care nu se varsă conţinutul 

În situl Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic vom utiliza un aparat de electronarcoză marca Samus 725 MP, care 
este una de mică capacitate cu curent continuu pulsator, astfel efectele negative asupra ihtiofaunei vor fi minime 
(Henry & Grizzle 2004) şi care îndeplineşte toate cerinţele mai sus amintite. 
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Figura 37. Aparatul Samus 725 MP 

 
Pentru deplasarea în apă se folosesc cizmele de piept, iar pentru a colecta peştii şocaţi se foloseşte minciogul. Toţi 
peştii colectaţi sunt eliberaţi imediat după identificare.  
Procedeele şi locul de colectare a probelor: 
Procedeele de pescuit şi echipamentele utilizate depind de adâncimea apei din locul de colectare a probei. În 
pâraie şi râuri colectarea probelor poate fi făcută prin pescuitul electric de la mal sau din albie. În apele sitului 
Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic se pot utiliza cu succes echipamente portabile de pescuit, deoarece permit 
o mai mare mobilitate. Colectarea probelor se face din zonele litorale ale râului, dar şi în vad, acolo unde este 
posibil.  
Locul de colectare a probelor se alege în funcţie de lăţimea şi adâncimea râului, astfel: 
- în râurile mici probele se pescuiesc în albie 
- în râurile mari şi mijlocii (ca Someşul Mic şi braţele moarte, bălţi) probele se colectează din apropierea malurilor 
şi din albie, unde este posibil 
În ambele cazuri mărimea probei trebuie să fie suficient de mare încât să includă speciile dominante şi să cuprindă 
setul complet de specii caracteristice râului respectiv, pentru a asigura reprezentativitate comunităţii respective de 
peşti (Pricope şi colab. 2004).  
Colectarea probelor de peşti se face de către minim de 2 persoane. Prima care se află în amonte şochează peştii 
cu aparatul de electronarcoză, iar persoana care se află în aval le colectează cu un minciog. De multe ori cel care 
şochează peştii are posibilitatea să prindă primele exemplare şocate, iar cel care se află mai jos colectează 
exemplarele aduse de curentul apei. Peştii şocaţi au nevoie de 1-3 minute (depinde de specie şi de distanţa la care 
se află în momentul şocului) pentru a-şi reveni, iar această perioadă este suficient de lung pentru a le scoate din 
apă şi pentru a le număra, identifica etc. Colectarea probelor de ihtiofaună este standardizat, astfel probele luate 
din punctele de colectare asemănătoare pot fi comparate. 
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Figura 38. Colectarea probelor de către 2 persoane dintr-un pârâu de mărime mijlocie 

 
Mărimea suprafeţelor de pescuit: 
La colectarea probelor se va avea în vedere ca lungimea minimă a staţiilor de colectare să fie de (Pricope şi colab. 
2004): 

Dimensiunea râului Lungimea minimă a staţiei 

Pâraie mici, cu lăţimea < 5 m 20 m 

Râuri mici, cu lăţimea 5-15 m 50 m 

Râuri mari şi canale, lăţimea > 15 m > 50 m pe un mal sau pe ambele 

Ape cu vadul larg, cu adâncimea apei < 70 cm 200 m2 

Ape întinse (lacuri) > 50 m în zona litorală 

 
Perioada de recoltare: 
Perioada de recoltare a probelor de peşti trebuie aleasă în funcţie de biologia speciei ţintă și de condiţiile din teren. 
Astfel probele de ihtiofaună nu pot fi colectate pe timpul iernii, la începutul primăverii din cauza topirii zăpezii, 
ploilor dese și ca urmare a acestora creșterea și tulburarea apelor. Uneori pescuitul electric nu poate fi folosit la 
temperaturi ale apei sub 5°C, datorită faptului că peştii sunt inactivi şi prin urmare şi eficienţa metodei este redusă. 
În majoritatea cazurilor, ca şi în cazul sitului Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic în caz ideal colectarea probelor 
se va face vara și toamna 
Unde este posibil este recomandat şi verificarea capturilor pescarilor care deseori pot servi date importante (vezi 
Bănăduc 1999).  
 
Identificarea şi eliberarea capturii: 
Peştii vor fi identificaţi pe baza literaturii de specialitate (Bănărescu 1964, Gyurkó 1972, Pintér 1989, Pintér 2002, 
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Kottelat & Freyhof 2007).  
Toţi peştii capturaţi sunt eliberaţi în zona din care au fost colectaţi. Eliberarea peştilor se face într-o zonă cu apă 
lent curgătoare în apropierea malului. 
 
Rezultatele inventarierilor din teren pentru specia Rhodeus (sericeus) amarus din situl ROSCI394 – Someșul Mic : 
Rezultatele inventarierilor din teren, sunt prezentate în tabelul de mai jos cât și pe harta alăturată. 
 
Datele privind punctele de colectare unde a fost identificată specia Rhodeus (sericeus) amarus: 

Nume specie Nr. exemplar Data Latitudine Longitudine 

Rhodeus (sericeus) amarus 40 07.06.2014 47.07415 23.93247 

Rhodeus (sericeus) amarus 190 07.06.2014 47.08678 23.93036 

Rhodeus (sericeus) amarus 15 07.06.2014 47.08455 23.92448 

Rhodeus (sericeus) amarus 800 18.08.2014 47.08083 23.93111 

Rhodeus (sericeus) amarus 1 18.08.2014 47.12358 23.91341 

Rhodeus (sericeus) amarus 300 26.08.2014. 47.08747 23.92138 

Rhodeus (sericeus) amarus 15 26.08.2014. 47.08472 23.93104 

Rhodeus (sericeus) amarus 22 29.08.2014 47.10114 23.92098 

Rhodeus (sericeus) amarus 1 29.08.2014 47.06461 23.91923 
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Figura 39. Punctele de colectare (cerc mov) unde a fost identificată boarţa. 
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Figura 40. Arealul de răspândire al speciei în sitului Someşul Mic. 
 

Evaluarea stării de conservare a speciei Rhodeus (sericeus) amarus pe situl Someşul Mic 
 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este Minim 343.263 de exemplare 
Tendinţa actuală a populaţiei speciei este stabilă. 
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este ”FV” – favorabilă 
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Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”FV” – favorabilă 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este 34,78 ha
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Ameninţări în sitului Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic  

Ameninţarea (A)/ 
Presiunea (P) 
identificată 

Valoarea 
ameninţată  

Explicaţii 
 

Nivel 
impact 
estimat 

P A 

1. Agricultură şi Acvacultură 

1.1. Piscicultură 
intensivă, 
intensificată 

 Rhodeus 
(sericeus) 
amarus  

Localizare: braţele moarte ale Someșului 
Cauza: în viitorul apropiat pot apărea cerinţe 
pentru transformarea acestor braţe moarte în 
eleștee sau lacuri de pescuit 
Impact: dispariţia habitatului ideal 

0 1 

2. Modificări ale sistemelor 

2.1 Baraje, 
management 
hidrologic 

Rhodeus 
(sericeus) 
amarus 

Localizare: barajul de la Dej 
Cauza: limitarea migraţiei speciei 
Impact: fragmentarea populaţiilor 

3 3 

3. Specii și gene invazive și alte specii și gene 

3.1 Specii invazive, 
alte probleme ale 
speciilor şi genele 

Rhodeus 
(sericeus) 
amarus 

Localizare: toate apele din aria protejată 
Cauza: concurenţă pentru hrană și habitat 
Impact: reducerea/dispariţia populaţiilor 

3 3 

4. Poluarea care afectează aria protejată 

4.1 Ape uzate de la 
gospodării şi din 
canalizarea urbană 
 

Rhodeus 
(sericeus) 
amarus 

Localizare: Staţia de epurare Cluj, localităţile 
delungul Someșului Mic până la Dej 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

 
Rezultatele inventarierilor din teren pentru specia Romanogobio (Gobio) kessleri din situl ROSCI394 – Someșul Mic : 
Rezultatele inventarierilor din teren, sunt prezentate în tabelul de mai jos cât și pe harta alăturată. 
 
Datele privind punctele de colectare unde a fost identificată specia Romanogobio (Gobio) kessleri: 

Nume specie Nr. exemplar Data Latitudine Longitudine 

Romanogobio (Gobio) kessleri 1 26.08.2014 47.12666 23.91285 
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Figura 41. Punctele de colectare (cerc albastru) unde a fost identificată porcușorul de nisip. 
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Figura 42. Arealul de răspândire al speciei în sitului Someşul Mic 
 
Distribuţia speciei 
Specia în timpul ieșirilor nu a fost regăsită în zona studiată. 
 

Evaluarea stării de conservare a speciei Romanogobio (Gobio) kessleri pe situl Someşul Mic 
 
Specia în timpul ieșirilor nu a fost regăsită în zona studiată. 
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Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este ”x” – este necunoscută. 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”U2” – nefavorabilă – rea. 
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Ameninţări în sitului Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic 

Ameninţarea (A)/ 
Presiunea (P) 
identificată 

Valoarea 
ameninţată  

Explicaţii 
 

Nivel 
impact 
estimat 

P A 

1. Agricultură şi Acvacultură 

1.1. Piscicultură 
intensivă, 
intensificată 

 Romanogobio 
(Gobio) kessleri 

Localizare: Someșul (dacă se extrage apă din 
aceasta) 
Cauza: în viitorul apropiat pot apărea cerinţe 
pentru transformarea braţelor moarte în eleștee 
sau lacuri de pescuit și poate că se va extrage apă 
din Someș pentru alimentarea acestora 
Impact: perturbarea condiţiilor optime pentru 
specie (în cazul în care se extrage apă din Someș) 

0 1 

2. Modificări ale sistemelor 

2.1 Baraje, 
management 
hidrologic 

Romanogobio 
(Gobio) kessleri 

Localizare: barajul de la Dej 
Cauza: limitarea migraţiei speciei 
Impact: fragmentarea populaţiilor 

3 3 

3. Specii și gene invazive și alte specii și gene 

3.1 Specii invazive, 
alte probleme ale 
speciilor şi genele 

Romanogobio 
(Gobio) kessleri 

Localizare: toate apele din aria protejată 
Cauza: concurenţă pentru hrană și habitat 
Impact: reducerea/dispariţia populaţiilor 

3 3 

4. Poluarea care afectează aria protejată 

4.1 Ape uzate de la 
gospodării şi din 
canalizarea urbană 
 

Romanogobio 
(Gobio) kessleri 

Localizare: Staţia de epurare Cluj, localităţile 
delungul Someșului Mic până la Dej 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

4.2 Efluenţi din 
agricultură şi 
silvicultură (de ex. 
îngrăşăminte şi 
pesticide în exces) 
 

Romanogobio 
(Gobio) kessleri 

Localizare: terenurile agricole din vecinătatea și din 
amonte de aria protejată 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

Gunoi şi deşeuri 
solide 
 

Peisajul 
Romanogobio 
(Gobio) kessleri 

Localizare: braţele moarte ale Someșului Mic 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

1 1 
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Rezultatele inventarierilor din teren pentru specia Cobitis (taenia) elongatoides din situl ROSCI394 – Someşul Mic  
Rezultatele inventarierilor din teren, sunt prezentate în tabelul de mai jos cât și pe harta alăturată. 
 
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 

Cobitis (taenia) elongatoides 1 26.08.2014 47.08747 23.92138 

Cobitis (taenia) elongatoides * 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 

 
*: informaţie de la pescari 
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Figura 43. Punctele de colectare (cerc alb) unde a fost identificată zvârluga. 
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Figura 44. Arealul de răspândire al speciei în sitului Someşul Mic. 
 

Evaluarea stării de conservare a speciei Cobitis (taenia) elongatoides pe situl Someșul Mic 
 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este Minim 3269 de exemplare. 
Tendinţa actuală a populaţiei speciei este descrescătoare. 
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Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este ”U1” – nefavorabilă – inadecvată. 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”U1” – nefavorabilă - inadecvată 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este 36,77 ha. 
  



 
 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010, CUI: RO27159211 

RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,  

cont IBAN: RO61 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 172 din 282 

Ameninţări în sitului Someşul Mic 

Ameninţarea (A)/ 
Presiunea (P) 
identificată 

Valoarea 
ameninţată  

Explicaţii 
 

Nivel 
impact 
estimat 

P A 

1. Agricultură şi Acvacultură 

1.1. Piscicultură 
intensivă, 
intensificată 

 Cobitis (taenia) 
elongatoides 

Localizare: braţele moarte ale Someșului 
Cauza: în viitorul apropiat pot apărea cerinţe 
pentru transformarea acestor braţe moarte în 
eleștee sau lacuri de pescuit 
Impact: dispariţia habitatului ideal 

0 1 

2. Modificări ale sistemelor 

2.1 Baraje, 
management 
hidrologic 

Cobitis (taenia) 
elongatoides 

Localizare: barajul de la Dej 
Cauza: limitarea migraţiei speciei 
Impact: fragmentarea populaţiilor 

3 3 

3. Specii și gene invazive și alte specii și gene 

3.1 Specii invazive, 
alte probleme ale 
speciilor şi genele 

Cobitis (taenia) 
elongatoides 

Localizare: toate apele din aria protejată 
Cauza: concurenţă pentru hrană și habitat 
Impact: reducerea/dispariţia populaţiilor 

3 3 

4. Poluarea care afectează aria protejată 

4.1 Ape uzate de la 
gospodării şi din 
canalizarea urbană 
 

Cobitis (taenia) 
elongatoides 

Localizare: Staţia de epurare Cluj, localităţile 
delungul Someșului Mic până la Dej 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

4.2 Efluenţi din 
agricultură şi 
silvicultură (de ex. 
îngrăşăminte şi 
pesticide în exces) 
 

Cobitis (taenia) 
elongatoides 

Localizare: terenurile agricole din vecinătatea și din 
amonte de aria protejată 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

Gunoi şi deşeuri 
solide 
 

Peisajul 
Cobitis (taenia) 
elongatoides 

Localizare: braţele moarte ale Someșului Mic 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

1 1 

5. Schimbări climatice și condiţii climatice extreme 

5.1 Secete/secare Cobitis (taenia) 
elongatoides 

Localizare: braţele moarte ale Someșului Mic 
Cauza: lucrări de prevenire a inundaţiilor, lucrări 
hidrotehnice, schimbări climatice 
Impact: afectarea speciei prin pierderea habitatului 

1 2 

 
 
Protocol de monitorizare pentru speciile de pești Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio (Gobio) kessleri, Cobitis 

(taenia) elongatoides în situl Someşul Mic 
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Monitorizarea trebuie să fie efectuată cu aceleași metode ca și prezentul studiu. Deoarece metodologia de 
inventariere a speciilor de pești este uniformă pentru toate speciile din formularul standard al sitului, pentru toate 
speciile de pești se recomandă o singură monitorizare. Având în vedere dimensiunea redusă al sitului, se 
recomandă pentru monitorizare toate punctele de unde au fost colectate probe în timpul evaluărilor. 
Monitorizarea trebuie să fie efectuată anual, în perioada de vară-toamnă.  

 
Figura 45. Punctele propuse pentru monitorizarea tuturor speciilor de pești. 

 
Punctele propuse pentru monitorizare sunt următoarele:  
Coordonatele punctului 
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N47.08678 E23.93036 
N47.08083 E23.93111 
N47.07683 E23.92905 
N47.08472 E23.93104 
N47.07420 E23.93377 
N47.12358 E23.91341 
N47.12666 E23.91285 
N47.06461 E23.91923 
N47.08747 E23.92138 
N47.10114 E23.92098 
N47.07415 E23.93247 
N47.08455 E23.92448 
N47.07725 E23.93190 
N47.08080 E23.93172 
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Alte specii protejate 
(Nu sunt prezente pe Formularul Standard) 

 
Alte specii observate în situl Făgetul Clujului - Valea Morii 
 
În timpul deplasărilor pe teren au fost observate alte specii importante:: 
 
AMFIBIENI: 
 
Habitatele umede, bălţile temporare și permanente din zonă susţin o diversitate mare de amfibieni din specii 
periclitate pe plan european ca: 
Triturus cristatus 
Denumirea populară: tritonul cu creastă 
Lissotriton vulgaris ampelensis 
Denumirea populară: tritonul comun transilvănean 
Pelobates fuscus 
Denumirea populară: broasca de pământ 
Bufo bufo 
Denumirea populară: broasca râioasă brună 
Hyla arborea 
Denumirea populară: brotăcel 
Rana temporaria 
Denumirea populară: broasca roșie de munte 
Rana dalmatina 
Denumirea populară: broasca roșie de pădure 
 
AMFIBIENI: 
 
Bombina variegata  
Denumirea populară: Buhai de baltă cu burta galbenă 
 
Distribuţie în aria protejată 
După acoperirea totală a zonei studiate și examinarea zonelor potenţiale de reproducere concludem, că izvorașul 
de baltă cu burtă galbenă este prezentă cu populaţii semnificative. Specia ocupă predominant băltoacele efemere 
de-a lungul drumurilor forestiere de aceea distribuţia locală nu este omogenă. 
 
Mărimea populaţiei în aria protejată 
Din datele colectate în timpul studiilor pe teren reiese că populaţia locală este reprezentată de minim 1321 de 
exemplare distribuite în cel puţin 190 de habitate de reproducere pe o suprafaţă de 575 de hectare din care 518.7 
hectare se află între limitele ariei protejate. Trebuie să menţionăm că mărimea reală a populaţiei poate fi mai mare 
din cauza detectării imperfecte a exemplarelor. Aceste distorsiuni a datelor sunt cauzate de ecologia complexă a 
speciei iar eliminarea lor necesită studii îndelungate (cel puţin 5 ani) cu vizite multiple. 
 
Evaluarea presiunilor actuale asupra speciei 
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Populaţiile prezente sunt suprapuși de presiune antropică prin: 

 traficul intens pe drumurile forestiere în perioada de reproducere care distruge pontele și omoară 
mormoloci scăzând succesul de reproducere 

 mortalitatea ridicată cauzată de traficul pe drumurile publice 

 omorârea animalelor de către localnici 
 
Evaluarea ameninţărilor viitoare/potenţiale asupra speciilor  
Populaţiile speciei studiate în viitor pot fi afectate de pierderea habitatelor de reproducere din cauza urbanizării. 
Zona studiată se află în imediată apropiere a Municipiului Cluj-Napoca, de aceea activităţile de modernizare și 
deranjul antropic va crește cu probabilitate ridicată. Totodată există posibilitatea incendiilor cauzate de către 
localnici care pot ridica mortalitatea speciei în habitatele deschise. 
 
Evaluarea stării de conservare a speciei 
Mărimea minimă populaţiei speciei în aria naturală protejată este 1321 exemplare. 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 
Suprafaţa habitatului speciei este în schimbare constantă din cauza condiţiilor meteorologice și dinamici 
băltoacelor efemere de-a lungul drumurilor forestiere. În anul studiului habitatele de Bombina variegata se 
întindeau pe o suprafaţă de 518.7 hectare  
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este FV – favorabilă. 
 

Măsuri de management propuse pentru menţinerea speciei Bombina variegata 
într-o stare de conservare favorabilă 

 
Măsura de management 1 
Popularizarea speciilor de amfibiene între localnici poarte să scadă mortalitatea indivizilor: 

- înţelegerea ecologiei și importanţei biodiversităţi de către localnici poate evita omorârea broaștelor din cauza 
suspiciunilor 

- interesul localnicilor faţă de biodiversitate poate diminua efectele antropice asupra habitatele și populaţiile 
speciei 

 
Măsura de management 2 
Lucrările forestiere trebuie interzise în perioada de reproducere și dezvoltării a mormolocilor speciei (aprilie - 
iunie): 

- majoritatea habitatelor de reproducere (peste 95%) sunt băltoace efemere de-a lungul drumurilor forestiere. 
Activitatea silvică în perioada de reproducere poate scade succesul de reproducere prin distrugerea pontelor 
și omorârea mormolocilor din aceste habitate. 

- substanţele petrochimice de pe autovehiculele utilitare pot afecta negativ calitatea apei în habitatele speciei, 
ceea ce poate reduce succesul de reproducere 

 
Măsura de management 3 
Traficul tuturor vehiculelor tip ”off road” ca activitate de timp liber trebuie interzisă pe drumurile forestiere în aria 
protejată 

- majoritatea habitatelor de reproducere (peste 95%) sunt băltoace efemere de-a lungul drumurilor forestiere. 
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Aceste activităţi în perioada de reproducere poate scade succesul de reproducere prin distrugerea pontelor și 
omorârea mormolocilor din aceste habitate. 

- substanţele petrochimice de pe autovehiculele pot afecta negativ calitatea apei în habitatele speciei, ceea ce 
poate reduce succesul de reproducere 

 
Măsura de management 4 
Incendierea pajiștilor și tufărișurilor trebuie interzisă 
 
Măsura de management 5 
Urbanizarea trebuie restricţionată: 

- construirea drumurilor publice pe zona studiată trebuie evitată 

- construirea caselor în zona studiată trebuie interzisă 
 

Protocol de monitorizare 

 Perioada de monitorizare este pe tot parcursul sezonului cald: aprilie – octombrie. 

 Vor fi monitorizate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 

 Vor fi identificate toate habitatele acvatice din zona de studiu (prin deplasări de teren, pe baza hărţilor, 
aerofotograme, rapoarte 2014, etc.), plecând de la rapoartele din 2014. Pe zonele studiate vor fi 
amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin verificarea fiecărui pătrat individual din aceste griduri 
asigurăm distribuţia egală a efortului și acoperirea omogenă a zonei studiate 

 în cazul bălţilor de mari dimensiuni se vor inventaria indivizii prin prindere cu ciorpacul. 
 
LILIECI 
 
Eptesicus serotinus 
Denumirea populară: Liliacul cu aripi late 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
 
Nyctalus noctula 
Denumirea populară: Liliacul de amurg 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
 
Pipistrellus pipistrellus 
Denumirea populară: Liliacul pitic 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
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Pipistrellus pygmaeus 
Denumirea populară: Liliacul pigmeu 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 

Măsuri de management generale recomandate 
Păstrarea vegetaţiei în jurul suprafeţelor de apă 
Suprafeţele de apă neiluminate 
Efectuarea renovării clădirilor folosite de lilieci în afara perioadei de Mai - August 
Păstrarea orificiilor de intrare pentru lilieci în clădirile folosite 
Fără iluminarea orificiilor de intrare pentru lilieci în clădirile folosite 
Păstrarea vegetaţiei din jurul adăposturilor folosite de lilieci 
Păstrarea elementelor lineare dintre adăposturi și habitate de hrănire (de ex. șiruri de arbori, tufișuri) 
Păstrarea arborilor scorburoși (25-30 scorburi / ha, sau 7-10 arbori scorburoși / ha) 
Păstrarea lemnului mort în pădure 
Înlocuirea pierderilor nenaturale de scorburi cu căsuţe artificiale de lilieci 
Protecţia arborilor mature de foioase 
 
PLANTE 
 
Denumirea știinţifică: 
Pulsatilla patens 
Cod Natura 2000: 1477 
Denumire populară: dediţei 
Descriere: Planta perenă de 5-30 cm înălţime. Tulpina subterană este reprezentată de un rizom bine dezvoltat, 
multicapitat. Tulpina aeriană este sericeu păroasă în tinereţe. Frunzele bazale se dezvoltă după înflorire. Acestea 
sunt lung peţiolate, cu limbul palmat tripartit, foliolele din nou bi- sau trisecate. Frunzele involucrale sunt palmat 
sectate, cu lacinii liniare, alb sericeu păroase. Florile sunt solitare, erecte, violete, cu tepalele de 20-40 mm lungime 
si 10-18 mm lăţime, dispers păroase pe dos. Fructul este o nuculă cu prelungiri setiforme, alb sericeu păroase. 
Înflorește în martie-aprilie (Săculescu 1953). 
Distribuţie: Literatura de specialitate enumeră specia în 21 de locaţii, dintre care era regăsită în anii 2000-2005 
doar în trei locuri (Sârbu et al. 2007). În Judeţul Cluj era indicată din multe locuri, din împrejurimile Clujului la Dl. 
Feleac, Făget, Pădurea Mănăștur, Fânaţele Clujului, Coama Techintău si Mârgău) (Săvulescu 1953).  
Habitat: Fânaţe, coaste ierboase, însorite (Săvulescu 1953) 
Statut în România: Apare în Anexa III (Specii de plante a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de 
conservare) din OUG 57/2007. Este listată în textul Convenţiei de la Berna. 
Metode: Specia a fost găsită de Szabó Anna (botanist clujean) în urmă cu câţiva ani în Valea Gârbăului. Anul acesta 
(2014) am vizitat teritoriul în timpul înfloririi (luna martie) și după înflorire și formarea frunzelor (luna mai). Era 
foarte importantă cartarea speciei și după înflorire, deoarece florile speciei se pot confunda cu florile speciei 
Pulsatilla montana, specie comună în zona studiată. Deoarece frunzele bazale ale celor două specii sunt foarte 
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diferite, aceste specii se pot distinge ușor după apariţia frunzelor. În timpul ambelor ieșiri am numărat sistematic 

toţi indivizii identificate. 
Figura 46. Pulsatilla patens (Foto: Holinka Botond) 

 
Figura 47. Frunzele tipice palmate la Pulsatilla patens (Foto: Szabó Anna) 
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Rezultate: Specia se găsește în situl Natura 2000 Pădurea Făget – Valea Morii în două locaţii apropiate (BM028 și 
BM037). Prima populaţie se află aproape de limita sitului pe o suprafaţă restrânsă, de max. 0.3 ha (N46.733623, 
E23.534751), iar cealaltă populaţie într-un luminiș de pădure nu departe de prima populaţie (N46.733184, 
E23.536253), pe o suprafaţă maximă de 0.15 ha. 
Am numărat în total 280 de indivizi în floare (420 de flori) în populaţia #1, și nici un individ înflorit în populaţia #2, 
dar 5 indivizi în stare vegetativă (doar frunze). 
 

 
Figura 48. Harta Google Earth a populaţiilor de Pulsatilla patens din Valea Gârbăului 

 
Presiuni și ameninţări 
Faptul că populaţiile se află în proximitatea unei zone dedicată activităţilor de recreere și de sport, și se localizează 
lângă un drum forestier implică multe presiuni care ameninţă grav viabilitatea populaţiilor. Dintre presiunile cele 
mai importante amintim: 
- Poteci, trasee, trasee pentru ciclism (D01.01) 
- Complexe sportive și de odihnă (G02) 
- Sport în aer liber și activităţi de petrecere a timpului liber, activităţi recreative (G01) 
- Colectarea plantelor (colectare manuală, F04.02.02) 
Fiind vorba de doar două populaţii mici și izolate unul de celălalt, fragmentarea populaţiilor duce la descreșterea 
viabilităţii populaţiilor (reducerea migraţiei J03.02.01).  
Populaţia #2 se află într-un luminiș de pădure, o pajiște micuţă dominată de Sesleria heufleriana. Pajiștea nu este 
nici cosită, nici pășunată, astfel vegetaţia este foarte închisă, cu o litieră acumulată groasă, și speciile lemnoase au 
șansa să se regenereze și să se dezvolte. Astfel luminișul se va închide cu timpul. Deoarece specia Pulsatilla patens 
preferă pajiști deschise și însorite, acest fenomen de succesiune este nedorită din punctul de vedere al conservării 
speciei. 



 
 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010, CUI: RO27159211 

RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,  

cont IBAN: RO61 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 182 din 282 

 
Măsuri minime de conservare 
Protejarea populaţiei existente poate fi realizată prin delimitarea și chiar îngrădirea unor suprafeţe cu regim de 
strictă protecţie, astfel încât impactul antropic să nu afecteze populaţiile de Pulsatilla patens. Având în vedere 
faptul ca zonele în care vegetează specia prezintă interes turistic foarte mare se recomandă condiţionarea realizării 
de construcţii și evenimente cu destinaţie turistică, care pot afecta peisajul natural si biodiversitatea. 
În populaţia #2 o intervenţie activă pentru susţinerea și lărgirea luminișului, ca și un management adecvat al pajiștii 
este necesară (cosire sau pășunare).  
 
Monitoring recomandat 
Recomandăm un monitoring anual, cu numărarea indivizilor în fiecare an și o supraveghere a condiţiilor din 
habitatul speciei. 
 
Bibliografie 
Săvulescu, T (1953) Flora Republicii Române Populare, Editura Academiei Republicii Populare Române, vol. II, pp. 
530. 
Sârbu, A, Oprea A, Sârbu I (2007): Plants from the Habitat Directive – Annex IIb, presents in România. Buletinul 
Grădinii Botanice 14:23-27. 
 
Achillea impatiens 
Denumirea populară 
RO: Coada șoricelului siberian 
HU: Szibériai cickafark 
Statut: În România specia este un relict glaciar, o specie periclitată și o specie de interes naţional, care necesită o 
protecţie strictă. Este inclusă în Ordinul nr. 1198 din 25/11/2005, Anexa 3 B, în Hotărâre nr. 1284 din 24/10/2007, 
Anexa 4 B și în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, Anexa 4 B. 
Habitat: în general este prezentă în asociaţia vegetală Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Preferă locurile înierbate, 
umede, turboase. Din România a fost semnalată din Valea Morii (jud. Cluj), din Joseni în pajiști dintre râurile Roma 
și Bacta și din Piemontul Nyíres de la Borzont (jud. Harghita). 
Rezultate: În situl de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii nu am găsit specia.  
Galium pumilum 
Denumirea populară: 
HU: Törpe galaj 
DE: Niederes Labkraut 
EN: Slender bedstraw 
Habitat: Este o specie rară, care în general habitează coaste stâncoase, margini de drumuri, pajiști, tăieturi și 
margini de păduri, din regiunea montană-alpină. 
Rezultate: În situl de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii am găsit specia: 5-10 de 
exemplare în Valea Morii și 10-15 de exemplare în Colonia Făgetului. 
Menyanthes trifoliata 
Denumirea populară 
RO: Trifoiște de baltă, Bobul broaștei;  
HU: vidrafű 
DE: Fieberklee 

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=du&detail=166
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EN: Bogbean 
Statut: Specia este folosită ca plantă medicinală, este inclusă în Ordinul nr. 244/401 din 22/04/2005, Anexa 1, Lista 
3. 
Habitat: Are o distibuţie largă pe terituriul ţării, habitează lunci umede, mlaștini și turbări, de la câmpie până în 
regiunea montană. Este prezentă în următoarele habitate Natura2000: 7240- Formaţiuni pioniere alpine din 
Caricion bicoloris-atrofuscae, 7140 - Mlaștini turboase de tranziţie și turbării oscilante, 7150-Depresiuni pe 
substraturi de turbă de Rhynchosporion. Este prezentă în următoarele asociaţii vegetale: Sphagno-Caricetum 
rostratae, Swertio perennis-Caricetum chordorrhizae, Caricetum lasiocarpae, Sphagno cuspidati-Rhynchosporetum 
albae, Carici echinatae-Sphagnetum, Junco-Caricetum fuscae, Caricetum diandrae, Hottonieretum palustris, 
Scheuchzerio- Caricetea nigarae, Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi. 
Rezultate: În situl de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii am găsit specia. Mai exact 
în Colonia Făgetului am găsit o populaţie (cca. 2000 exemplare) a speciei la coordonatele N46.71167° E23.57853° 
și la coordonatele N46.71201° E23.57843°. 
Swertia perennis 
Denumirea populară 
RO: Genţiană mov 
HU: Évelő gyásztárnics 
DE: Sumpfenzian 
EN: Felwort 
Statut: Este un relict glaciar în flora României. 
Specia este prezentă în următoarele habitate Natura2000: 7140 
Habitat: Mlaștini turboase de tranziţie și turbării oscilante, 7230- Mlaștini alcaline. Este prezent în următoarele 
asociaţii vegetale: Swertio perennis-Caricetum chordorrhizae, Carici flavae-Eriophoretum latifolii, Carici flavae-
Blysmetum compressi, Orchido- Schoenetum nigricantis, Swertio perennis-Caricetium chordorrhizae, Caricion 
davallianae.  
Rezultate: În situl de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii am găsit specia. În Valea 
Morii am găsit 115 de exemplare a specie la coordonatele: N46.69685° E23.59808°, N46.69960° E23.59227°, 
N46.69949° E23.59206°, N46.69971° E23.59236°, N46.69683° E23.59849° și în apropierea acestora. În viitor 
specia este periclitată de urbanizarea continuă (construcţii de case și drumuri), canalizare și deviere de apă și 
pășunatul oilor. 
 
Tofieldia calyculata 
Denumirea populară 
HU: Hegyi pázsitliliom 
DE: Gewöhnliche Simsenlilie 
EN: Alpine asphodel 
Statut: Este un relict glaciar în flora României. Este o specie de interes naţional, care necesită o protecţie strictă. 
Este inclusă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, Anexa 4 B. 
Habitat: Preferă locurile umede, apătoase, crește și pe poliţele stâncoace, în regiunea montană și subalpină. Este 
prezent în habitatul Natura 2000 codul 7230 - Mlaștini alcaline și în asociaţiile vegetale de Orchido-Schoenetum 
nigricantis, Caricion davallianae. 
Rezultate: În situl de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii am găsit specia. În Valea 
Morii am găsit mai mult de 300 de exemplare la coordonatele N46.69677° E23.59849°, N46.70005° E23.59140°, 
N46.70014° E23.58966°, N46.69693° E23.59844°, N46.69950° E23.59272°, N46.70007° E23.59138°, N46.70021° 
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E23.59095°, N46.70013° E23.58956°, N46.69570° E23.60716°, N46.70064° E23.59152° și în apropierea acestora. 
Exemplarele sunt sau pot fi grav periclitate de activităţi antropice: de construcţia caselor, de canalizare și deviere 
de apă și de pășunatul oilor. Specia a fost găsită și în Colonia Făgetului, 28 de exemplare la coordonatele 
N46.71109° E23.57836°. 
Trollius europaeus 
Denumirea populară 
RO: Bulbuci de munte 
HU: Európai zergeboglár 
DE: Trollblume 
EN: Globe-flower 
Statut: Este un relict glaciar în flora României. Este inclusă în Ordinul Nr. 244/401 din 22/04/2005, în Anexa 1, ca o 
plantă medicinală, dar periculoasă pentru consumul uman. 
Habitat: Habitează zonele umede și semiumbrite, poieni, livezi, tufișuri, pante ierboase, pășuni, locuri umede și 
marginea pădurilor din etajul montan și subalpin. Este prezent în habitatul Natura 2000 cu codul 6170-Pajiști alpine 
și subalpine pe substrat calcaros și în asociaţiile vegetale de Molinio-Arrhenatheretea, Molinietalia caeruleae, 
Filipendulo-Geranietum palustris, Cirsietum rivularis, Clematido recti-Laserpitietum latifolii, Seslerio haynaldianae-
Caricetum sempervirentis, Seslerio haynaldianae-Saxifragetum, Seslerio rigidae-Saxifragetum rochelianae, Seslerio 
heuflerianae-Caricetum sempervirentis, Calamagrostion villosae. 
Rezultate: În situl de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii am găsit specia. În Valea 
Morii specia este prezentă în toate mlaștini alcaline și lângă pădurile de foioase și cele aluviale. Am găsit mai mult 
de 300 de exemplare la coordonatele N46.69827° E23.59441°, N46.69999° E23.59143°, N46.69727° E23.59660°, 
N46.69919° E23.59166°, N46.70013° E23.59131°, N46.70014° E23.58965°, N46.69814° E23.59418° N46.69926° 
E23.59328°, N46.69934° E23.59311°, N46.70023° E23.59009°, N46.70020° E23.58996°, N46.70063° E23.58974°, 
N46.70054° E23.59194°, N46.70009° E23.59136° și în apropierea acestora. În Colonia Făgetului am găsit 15 
exemplare ale speciei. Deoarece se află lângă poteci turistice, o ameninţare viitoare este colectarea exemplarelor 
înflorite de către turiști. Tot așa, în viitor este periclitat de urbanizare (construcţii de case și drumuri), canalizare și 
deviere de apă și pășunatul oilor. 
Phyteuma tetramerum 
Denumirea populară 
RO: Pușca dracului 
HU: négyosztatú varjúköröm  
DE: Teufelskrallen 
Statut: Este un endemism în Mţii. Carpaţi 
Habitat: Cynosurion, Potentillo-Nardion, Symphyto-Fagion. 
Rezultate: Specia a fost căutată în cadrul cartării habitatelor de interes comunitar în situl Pădurea Făget – Valea 
Morii în perioada mai-august 2014. Un singur exemplar a fost găsit într-o pădure de stejar pufos (BM277, 
coordonatele: N46.70731, E23.53579) 
Galanthus nivalis 
Denumirea populară 
RO: Ghiocel  
HU: Kikeleti hóvirág 
Statut: OUG 57/2007: specie protejată 
Habitate: Prin păduri de foioase, în special dominate de fag, stejar și gorun, poieni, tufărișuri și pajiști, de la câmpie 
până la zona alpină 
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Metodologia de inventariere: Am executat ieșiri repetate ieșiri pe teren în februarie-martie 2014. În februarie specia 
încă nu era activă, astfel inventarierea speciei s-a făcut în martie. În timpul ieșirii în luna martie am parcurs o parte 
semnificativă din situl Natura 2000 Pădurea Făget – Valea Morii urmând trei transecte paralele. Am marcat cu 
aparat GPS locaţiile cu abundenţe mari a speciei. 
Rezultate: În perioada februarie-martie specia Galanthus nivalis este o specie comună, chiar abundentă în pădurea 
Făget. De-a lungul traseelor parcurse în majoritatea punctelor am găsit specia cu abundenţă mare (Tabel 1). Un 
factor îngrijorător este faptul că florile sunt culese în masă de localnici, dar și în scop comercial. Foarte mulţi indivizi 
sunt smulse cu bulbi. Fiind o arie protejată, și o specie protejată trebuie iniţiată acţiuni urgente pentru protejarea 
speciei în aria Făgetul Clujului. 
 
Coordonatele locurilor unde specie Galanthus nivalis (ghiocel) a fost găsit cu abundenţe mari 

Nr. Locaţie Specia Long Lat 

1 Galanthus nivalis N46.73228 E23.53746 

2 Galanthus nivalis N46.73097 E23.53821 

3 Galanthus nivalis N46.72939 E23.53824 

4 Galanthus nivalis N46.72604 E23.53918 

5 Galanthus nivalis N46.73676 E23.53438 

6 Galanthus nivalis N46.73490 E23.53449 

7 Galanthus nivalis N46.73362 E23.53476 

8 Galanthus nivalis N46.73318 E23.53634 

9 Galanthus nivalis N46.73273 E23.53619 

10 Galanthus nivalis N46.73131 E23.53633 

11 Galanthus nivalis N46.72971 E23.53700 

12 Galanthus nivalis N46.72599 E23.53848 

13 Galanthus nivalis N46.72483 E23.53904 

14 Galanthus nivalis N46.73165 E23.53755 

15 Galanthus nivalis N46.72472 E23.53941 

16 Galanthus nivalis N46.72856 E23.53472 

17 Galanthus nivalis N46.72930 E23.53802 

18 Galanthus nivalis N46.72673 E23.53884 

19 Galanthus nivalis N46.73216 E23.53710 

20 Galanthus nivalis N46.73028 E23.53818 

21 Galanthus nivalis N46.73659 E23.53455 

22 Galanthus nivalis N46.72633 E23.53617 

23 Galanthus nivalis N46.72602 E23.53918 

24 Galanthus nivalis N46.72925 E23.53837 

25 Galanthus nivalis N46.73362 E23.53478 

26 Galanthus nivalis N46.73319 E23.53636 

 



 
 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010, CUI: RO27159211 

RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,  

cont IBAN: RO61 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 186 din 282 

Daphne cneorum 
Denumirea populară 
RO: Tulichină 
HU: Henye boroszlán 
Habitate: Locuri pietroase, uscate, în păduri luminoase, pe pante însorite, prin pășuni uscate, din regiunea de 
câmpie până în cea subalpină, pe substrat calcaros (Săvulescu 1956) 
Rezultate: între pătratele BM028 și BM037, la coordonatele: N46.73327, E23.53121 am găsit o populaţie destul de 
mică cu câţiva indivizi, întru-un luminiș dominat de Sesleria heufleriana.  
 
Waldsteinia geoides 
Denumirea populară 
HU: Waldstein-pimpó 
DE: Gelapptblättrige Waldsteinie 
EN: waldsteinia 
Habitate și asociaţii vegetale: Este sporadică în păduri, poieni, tăieturi de păduri, coline și coaste însorite în toată 
ţara (Lathiro-Carpinion, Aceri-Quercion) și este un element Carpatic-Balcanic. Din regiunea Clujului, este 
menţionată de la Izvorul Sf. Ion, Mănăștur, Făget, Vf. Plecica.  
Rezultate: Prezenţa speciei a fost confirmată în partea nordică a sitului (BM027, BM046, BM060, BM090, BM110, 
BM115) în jurul izvorulu Sf. Ion dar și în zonele centrale (BM201, BM214) și în câteva pătrate sudice (BM440, 
BM492).  
 
Dactylorhiza incarnata 
Am găsit specia în Valea Morii în apropierea coordonatelor: N46.69596° E23.60679° (1 exemplar), N46.69685° 
E23.59808° (180 de exemplare), N46.69955° E23.59269° (22 de exemplare), N46.70005° E23.59140° (20 de 
exemplare), N46.70053° E23.58946° (40 de exemplare), N46.70242° E23.58739° (4 exemplare), N46.70066° 
E23.59065° (100 de exemplare). Am găsit specia și în Colonia Făgetului (6 exemplare). 
 
Gladiolus imbricatus 
Am găsit specia în Valea Morii în apropierea coordonatelor: N46.69596° E23.60679° (6 exemplare), N46.70005° 
E23.59140° (1 exemplar), N46.70242° E23.58739° (41 de exemplare), N46.70066° E23.59065° (350 de exemplare). 
Am găsit specia și în Colonia Făgetului (30 exemplare). 
Ophioglossum vulgatum: Am găsit specia în Valea Morii în apropierea coordonatelor: N46.70062° E23.59112° (66 
de exemplare), N46.70063° E23.58974° (120 exemplare), între punctele N46.70157° E23.58905° și N46.70177° 
E23.58883° (300 de exemplare). 
Denumirea știinţifică  
Parnassia palustris 
Am găsit specia în Valea Morii în apropierea coordonatelor: N46.69596° E23.60679° (101 de exemplare), 
N46.69685° E23.59808° (26 de exemplare), N46.69955° E23.59269° (118 de exemplare), N46.70005° E23.59140° 
(19 de exemplare), N46.70053° E23.58946° (51 de exemplare), N46.70242° E23.58739° (35 de exemplare), 
N46.70066° E23.59065° (30 de exemplare). Am găsit specia și în Colonia Făgetului (180 exemplare). 
Phyteuma orbiculare: Am găsit specia în Valea Morii în apropierea coordonatelor: N46.69596° E23.60679° (1 
exemplar), N46.69685° E23.59808° (30 de exemplare), N46.69955° E23.59269° (20 de exemplare).  
 
NEVERTEBRATE 
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Lucanus cervus 
A fost observată în pătratele: BM378 și BM044 
 
Maculinea nausithous 
A fost observată în pătratul BM39, BM393, BM422 
 
Euplagia quadripunctaria 
A fost observată în pătratele: BM036, BM130, BM132, BM147, BM148, BM203, BM260, BM261, BM262, BM346, 
BM393, BM402, BM406, BM423, BM430, BM431, BM450, BM472. 
 
Neptis sappho 
A fost observată în pătratele: BM010, BM036, BM046, BM047, BM213, BM358, BM372, BM423, BM430 
 
Maculinea arion 
A fost observată în pătratele: BM005, BM018, BM393, BM422 
 
Alte specii observate în situl Poienile de la Şard 
 
În timpul deplasărilor pe teren au fost observate alte specii importante: 
 
LILIECI 
 
Barbastella barbastellus 
Denumirea populară: Liliacul cârn 
Specia este clasificată ca aproape ameninţat (Near threatened) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile 
Directiva de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II. și Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la 
Berna, Anexa II (Legea nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul 
Eurobats (+). 
 
Eptesicus serotinus 
Denumirea populară: Liliacul cu aripi late 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Hypsugo savii 
Denumirea populară: Liliacul lui Savii 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Nyctalus noctula 
Denumirea populară: Liliacul de amurg 
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Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Pipistrellus pipistrellus 
Denumirea populară: Liliacul pitic 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Pipistrellus pygmaeus 
Denumirea populară: Liliacul pigmeu 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Vespertilio murinus 
Denumirea populară: Liliacul bicolor 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 

Măsuri de management generale recomandate 
Păstrarea vegetaţiei în jurul suprafeţelor de apă 
Suprafeţele de apă neiluminate 
Păstrarea arborilor scorburoși (25-30 scorburi / ha, sau 7-10 arbori scorburoși / ha) 
Păstrarea lemnului mort în pădure 
Înlocuirea pierderilor nenaturale de scorburi cu căsuţe artificiale de lilieci 
Protecţia arborilor mature de foioase 
 
NEVERTEBRATE 
 
Euplagia quadripunctaria 
A fost observată în pătratul SR018. 
 
Neptis sappho 
A fost observată în pătratul SR003. 
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Alte specii observate în situl Someşul Mic 
 
În timpul deplasărilor pe teren au fost observate alte specii importante: 
 
Barbus (meridionalis) carpathicus 

 
 
Cod Natura 2000: 1138 
Denumire știinţifică: 
Cu 50 de ani în urmă specia era tratată ca o subspecie (Barbus meridionalis petenyi), specia fiind Barbus 
meridionalis Risso, 1826 (Bănărescu 1964). 
Unele surse din literatura de specialitate au tratat specia ca fiind o subspecie (Barbus peloponessius petenyi) a 
speciei Barbus peloponnesius Valenciennes, 1842 (Karakousis et al. 1993, 1995).  
În ultimii ani specia a fost „separată” în trei specii, cele din bazinul Someșului aparţinând speciei Barbus carpathicus 
(Kotlík şi colab. 2002). 
Denumiri populare:  
Română: moioagă, mreană vânătă, moiţă, cârcuşe (Banat), jumugă (Oltenia), jamlă (Sibiu), jamnă (Muntenia), 
mreană pătată, mreană de munte, mreană de vale, mireană porcească (Bihor),  
Maghiară: Petényi márna, magyar márna, zsemle, zsemlemárna, bartafiú, semlehal, zsemlénk, zsemling, zsömehal 
Engleză: Spotted barbel, Romanian barbel,  
(Pintér 2002, Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat & Freyhof 2007) 
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 
3. 
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei 
sălbatice. 
Descriere 
Specie răspândită în cea mai mare parte a ţării, mai ales în zona de deal şi de munte. Telcean & Bănărescu (2002) 
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îl categorizează la speciile care şi-au menţinut arealul de răspândire şi abundenţa în ultimii ani. 
Morfologie externă: Peşte mijlociu, având corpul alungit, rotund, puţin comprimat lateral. Abdomenul rotunjit. 
Capul mare, ochii mici, botul lung şi proeminent. Buzele cărnoase, îndeosebi cea inferioară, care este divizată în 2 
sau 3 lobi. Ultima radie simplă a dorsalei e flexibilă şi neosificată. Corpul cu pete întunecate. Dimensiunea maximă 
este de 28 cm.  
Dimorfism sexual se manifestă mai ales prin lungimea mai mare a înotătoarei anale la masculi. Determinarea 
sexelor se face cu multă precizie in perioada de reproducere, deoarece la masculi se pot sesiza în această perioadă 
pe partea dorsală a capului tuberculi albicioşi („perle ale dragostei”). Tot în acest moment femelele au abdomenul 
mai bombat, iar masculii au abdomenul mai tare şi mai zvelt. 
Colorit. Spinarea este brună-ruginie închis, cu pete mai întunecate şi altele mai deschise; flancurile galbene-ruginii 
cu pete, faţa ventrală gălbuie-deschis, dorsala şi caudala cu pete puternice, celelalte înotătoare galbene. Mustăţile 
galbene, fără axă roşie (Bănărescu 1964). 
Sub aspect morfologic, mreana vanătă se aseamănă cu mreana (Barbus barbus). Marmoraţiile sale de pe partea 
dorsală, flancuri şi înotătoare îi conferă acesteia un aspect particular. Un alt caracter care o deosebeşte de mreană 
(Barbus barbus) îl reprezintă lipsa unei axe roşii pe prelungirile tegumentare (mustăţi).Se poate confunda 
exemplarele cu culoare mai deschisă, dar mreana (Barbus barbus) ajunge la o dimensiune maximă de peste 90 de 
cm (8-10 kg). Exemplarele junvenile din această specie arată foarte asemănător cu mreana vânătă (Barbus petenyi), 
dar diferă mai ales prin faptul că ultima radie simplă a dorsalei este subţire, flexibilă şi nezimţată la mreana vânătă, 
şi prin aceea că ventrala se inserează în urma inserţiei dorsalei. Anala este mai înaltă, vârful ei depăşeşte în genere 
la masculi baza caudalei, iar la femele ajunge aproape de baza caudalei. Dorsala este ceva mai joasă iar buzele sunt 
mai cărnoase şi mai dezvoltate decât la Barbus barbus (Bănărescu 1964). 
Habitat 
Trăieşte exclusiv în râurile şi pâraiele din regiunea de munte şi partea superioară a regiunii colinare. Este prezent 
în majoritatea râurilor care izvorăsc din podiş sau dealuri, lipseşte numai din cursul lor superior, care este rapid. 
Trăieşte atât în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi în unele pâraie mai nămoloase, care vara se încălzesc puternic, 
însă numai la munte. Arată preferinţă mai ales pentru porţiunile cu curent puternic şi fund pietros. Reproducerea 
lor are loc primăvara, uneori până la sfârşitul verii (Bănărescu 1964).  
Fiind o specie sedentară se reproduce, se hrăneşte şi iernează în acelaşi loc. Mreana vânătă se întâlneşte şi în zona 
scobarului (Chondrostoma nasus), unde oscilaţiile termice sezoniere sunt mai mari faţă de zona mrenei vânăte şi a 
lipanului (dispusă în amonte faţă de zona scobarului), iar conţinutul de oxigen este mai moderat. 
Ecologie și comportament 
Se hrăneşte în primul rând cu nevertebrate acvatice de fund (tendipedide, efemeroptere, tricoptere, gamaride, 
oligochete), mai rar cu vegetale. Acest regim alimentar poate fi completat cu alge, resturi vegetale şi icre. Indivizii 
adulţi se pot hrăni şi cu puiet de peşte. Nu se hrăneşte în perioada de reproducere şi în timpul iernii (Bănărescu 
1964). 
Reproducere 
Perioada de reproducere debutează în luna mai şi se încheie în luna august. Icrele de culoare galbenă sunt depuse, 
între 1.000-1.500, în zona malurilor cu substrat pietros şi nisipos. Dezvoltarea embrionară durează 10 – 14 zile 
(Kászoni 1981). 
Distribuţie  
La nivel global: este prezent în Bazinul Dunării, Nistrului, Odrei, Vistulei și Vardarului și nordul Poloniei. Specia nou 
descrisă Barbus carpathicus este prezent în bazinul Tisei (de la Hron până la Someș), bazinul Vistulei superioare în 
Slovacia și Polonia, bazinul Wierzyca (bazinul Vistulei inferioare, Polonia), bazinul superior al Nistrului în Polonia și 
Ucraina (Kottelat&Freyhof 2007). 
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La nivel naţional: cursul de munte al râurilor ce izvorăsc la munte din bazinul Tisei și Someșului (Kottelat&Freyhof 
2007). 
 
Rezultatele din teren: 
Rezultatele din teren, sunt prezentate în tabelul de mai jos cât și pe harta alăturată. 
 
Datele privind punctele de colectare unde a fost identificată specia Barbus (meridionalis) carpathicus: 

Nume specie Nr. exemplar Data Latitudine Longitudine 

Barbus (meridionalis) carpathicus 120 07.06.2014 47.07415 23.93247 

Barbus (meridionalis) carpathicus 55 07.06.2014 47.08455 23.92448 

Barbus (meridionalis) carpathicus 60 26.08.2014 47.12666 23.91285 

Barbus (meridionalis) carpathicus 200 26.08.2014. 47.10114 23.92098 

Barbus (meridionalis) carpathicus 4 26.08.2014. 47.08747 23.92138 

Barbus (meridionalis) carpathicus 22 29.08.2014 47.06461 23.91923 
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Figura 49. Punctele de colectare (cerc galben) unde a fost identificată mreana vânătă. 
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Figura 50. Arealul de răspândire al speciei în sitului Someşul Mic 
 

Evaluarea stării de conservare a speciei Barbus (meridionalis) carpathicus pe situl Someşul Mic 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este Minim 124.912 de exemplare 
Tendinţa actuală a populaţiei speciei este stabilă 
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este „FV” – favorabilă 
 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”FV” – favorabilă 
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este 31,15 ha, 



 
 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010, CUI: RO27159211 

RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,  

cont IBAN: RO61 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 194 din 282 

 
Ameninţări în sitului Someşul Mic 

Ameninţarea (A)/ 
Presiunea (P) 
identificată 

Valoarea 
ameninţată  

Explicaţii 
 

Nivel 
impact 
estimat 

P A 

1. Agricultură şi Acvacultură 

1.1. Piscicultură 
intensivă, 
intensificată 

 Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus 

Localizare: braţele moarte ale Someșului, Someșul 
(dacă se extrage apă din aceasta) 
Cauza: în viitorul apropiat pot apărea cerinţe 
pentru transformarea acestor braţe moarte în 
eleștee sau lacuri de pescuit și poate că se va 
extrage apă din Someș pentru alimentarea acestora 
Impact: dispariţia habitatului ideal, perturbarea 
condiţiilor optime (în cazul în care se extrage apă 
din Someș) 

0 1 

2. Modificări ale sistemelor 

2.1 Baraje, 
management 
hidrologic 

Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus 

Localizare: barajul de la Dej 
Cauza: limitarea migraţiei speciei 
Impact: fragmentarea populaţiilor 

3 3 

3. Specii și gene invazive și alte specii și gene 

3.1 Specii invazive, 
alte probleme ale 
speciilor şi genele 

Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus 

Localizare: toate apele din aria protejată 
Cauza: concurenţă pentru hrană și habitat 
Impact: reducerea/dispariţia populaţiilor 

3 3 

4. Poluarea care afectează aria protejată 

4.1 Ape uzate de la 
gospodării şi din 
canalizarea urbană 
 

Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus 

Localizare: Staţia de epurare Cluj, localităţile 
delungul Someșului Mic până la Dej 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

4.2 Efluenţi din 
agricultură şi 
silvicultură (de ex. 
îngrăşăminte şi 
pesticide în exces) 
 

Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus 

Localizare: terenurile agricole din vecinătatea și din 
amonte de aria protejată 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

Gunoi şi deşeuri 
solide 
 

Peisajul 
Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus 

Localizare: braţele moarte ale Someșului Mic 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

1 1 

5. Schimbări climatice și condiţii climatice extreme 
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Ameninţarea (A)/ 
Presiunea (P) 
identificată 

Valoarea 
ameninţată  

Explicaţii 
 

Nivel 
impact 
estimat 

P A 

5.1 Secete/secare Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus 

Localizare: braţele moarte ale Someșului Mic 
Cauza: lucrări de prevenire a inundaţiilor, lucrări 
hidrotehnice, schimbări climatice 
Impact: afectarea speciei prin pierderea habitatului 

1 2 

 
Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) 
 

 
 
 
Cod Natura 2000: 1124 
Denumire știinţifică:  
Pentru această specie s-au folosit în special (Harka și Bănărescu 1999, Nalbant 1995, Bănărescu et all. 1999) 
denumirile de Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933) și Gobio albipinnatus vladykovi (Fang, 1943). Datorită noilor 
cercetări moleculare (Naseka 2001) Kottelat și Freyhof (2007) consideră valabil denumirea de Romanogobio 
vladykovi (Fang, 1943). 
 
Denumiri populare:  
Română: porcușor de șes 
Maghiară: halványfoltú küllő, babája, babály, póc 
Engleză: Danube whitefin gudgeon, White-finned Gudgeon 
(Bănărescu 1964, Pintér 2002, Kottelat și Freyhof 2007) 
 
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 
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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: 
Specie cu o răspândire largă în România, est cel mai des întâlnit dintre cele 3 specii Gobio de importanţă 
comunitară. Telcean & Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile care și-au extins arealul sau au devenit mai 
abundanţi în ultimii ani. 
Morfologie externă: Corpul și pedunculul caudal relativ înalte și comprimate lateral. 7, excepţional 8 radii divizate 
în dorsală. Mustăţile, în general, ajung până la marginea posterioară a ochiului. Pedunculul caudal ușor comprimat 
lateral, înălţimea minimă fiind puţin mai mare (rar egală) cu grosimea pedunculului la nivelul capătului posterior al 
analei. Caudala adânc scobită, lobul ei superior mai lung decât cel inferior. De obicei atinge până la 10 cm 
(Bănărescu 1964). 
Colorit: Faţa superioară e gălbuie cenușie deschis, faţa dorsală a capului cenușie mai închis, cu pete și dungi mai 
întunecate. Pe laturi 7-8, rar 6 sau până la 12 pete rotunde, mai mici ca la celelalte specii ale genului. Solzii liniei 
laterale au două pete negre foarte slab pronunţate. Pe radiile dorsalei și caudalei câte două șiruri de pete negre 
foarte palide. 
Dimorfismul sexual este slab marcat (Bănărescu 1964). 
Se poate confunda cu celelalte trei specii din aceeași familie (G. kessleri, G. uranoscopus, G. gobio). 
 
Habitat: 
Trăiește în cursul inferior al râurilor cu fund de nisip sau argilă. Se întâlnește în curent slab. Evită locurile cu apă mai 
rapidă (Bănărescu 1964). Este o specie sedentară, nu întreprinde migraţiuni periodice. 
 
Ecologie și comportament: 
Trăiește în cursul inferior al râurilor cu fund de nisip fin sau argilă. Se localizează în locuri cu apă ceva mai adâncă 
și curent slab (în general cu o viteză de 28-45 cm/s). Evită locurile cu apă mai rapidă sau stătătoare și fund nămolos. 
Trăiește mai mult solitar, uneori în cârduri mici. Consumă faună de fund, mai ales diatomee, larve mici de efemeride 
și alte animale din nisip (Bănărescu 1964). 
 
Reproducere: 
Reproducerea are loc în lunile mai și iunie (Bănărescu 1964). 
 
Distribuţie: 
La nivel global: Bazinul Dunării de la Bratislava până la vărsare (Kottelat și Freyhof 2007, Bănărescu 1964). 
La nivel naţional: În Dunăre, ocazional în bălţile acestuia. Râul Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul 
Negru, Teuz și Crișul Alb. În bazinul Mureșului în Mureș și Târnava Mare. Este prezent în Bega, Timiș și Caraș. În 
Berzeasca și Cerna la confluenţa cu Dunărea. Se găsește și în Olt, Vedea, Argeș, Ialomiţa, Siret și Prut (Bănărescu 
1964). 
 
Rezultatele din teren: 
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Rezultatele din teren, sunt prezentate în tabelul de mai jos cât și pe harta alăturată. 
 
Datele privind punctele de colectare unde a fost identificată specia Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus): 

Nume specie Nr. exemplar Data Latitudine Longitudine 

Romanogobio vladykovi  
(Gobio albipinnatus) 

14 26.08.2014 47.12666 23.91285 

Romanogobio vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

12 26.08.2014 47.10114 23.92098 

Romanogobio vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

8 26.08.2014 47.08747 23.92138 
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Figura 51. Punctele de colectare (cerc portocaliu) unde a fost identificată porcușorul de șes. 
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Figura 52. Arealul de răspândire al speciei în sitului Someşul Mic 

 
Evaluarea stării de conservare a speciei Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) pe situl Someşul Mic 

 
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este Minim 17.486 de exemplare. 
Tendinţa actuală a populaţiei speciei este stabilă  
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este „FV” – favorabilă 
 
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este ”FV” – favorabilă 
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Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este 30,6 ha.  
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Ameninţări în sitului Someşul  

Ameninţarea (A)/ 
Presiunea (P) 
identificată 

Valoarea 
ameninţată  

Explicaţii 
 

Nivel 
impact 
estimat 

P A 

1. Agricultură şi Acvacultură 

1.1. Piscicultură 
intensivă, 
intensificată 

 Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

Localizare: braţele moarte ale Someșului, Someșul 
(dacă se extrage apă din aceasta) 
Cauza: în viitorul apropiat pot apărea cerinţe 
pentru transformarea acestor braţe moarte în 
eleștee sau lacuri de pescuit și poate că se va 
extrage apă din Someș pentru alimentarea acestora 
Impact: dispariţia habitatului ideal, perturbarea 
condiţiilor optime (în cazul în care se extrage apă 
din Someș) 

0 1 

2. Modificări ale sistemelor 

2.1 Baraje, 
management 
hidrologic 

Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

Localizare: barajul de la Dej 
Cauza: limitarea migraţiei speciei 
Impact: fragmentarea populaţiilor 

3 3 

3. Specii și gene invazive și alte specii și gene 

3.1 Specii invazive, 
alte probleme ale 
speciilor şi genele 

Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

Localizare: toate apele din aria protejată 
Cauza: concurenţă pentru hrană și habitat 
Impact: reducerea/dispariţia populaţiilor 

3 3 

4. Poluarea care afectează aria protejată 

4.1 Ape uzate de la 
gospodării şi din 
canalizarea urbană 
 

Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

Localizare: Staţia de epurare Cluj, localităţile 
delungul Someșului Mic până la Dej 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

4.2 Efluenţi din 
agricultură şi 
silvicultură (de ex. 
îngrăşăminte şi 
pesticide în exces) 
 

Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

Localizare: terenurile agricole din vecinătatea și din 
amonte de aria protejată 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

2 2 

Gunoi şi deşeuri 
solide 
 

Peisajul 
Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

Localizare: braţele moarte ale Someșului Mic 
Cauza: poluarea apelor 
Impact: afectarea speciei 

1 1 

5. Schimbări climatice și condiţii climatice extreme 
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Ameninţarea (A)/ 
Presiunea (P) 
identificată 

Valoarea 
ameninţată  

Explicaţii 
 

Nivel 
impact 
estimat 

P A 

5.1 Secete/secare Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

Localizare: braţele moarte ale Someșului Mic 
Cauza: lucrări de prevenire a inundaţiilor, lucrări 
hidrotehnice, schimbări climatice 
Impact: afectarea speciei prin pierderea habitatului 

1 2 

 
 
LILIECI 
 
Eptesicus serotinus 
Denumirea populară: Liliacul cu aripi late 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Myotis daubentonii 
Denumirea populară: Liliacul de apă 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Myotis myotis 
Denumirea populară: Liliacul comun 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II. și Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, 
Anexa II (Legea nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul 
Eurobats (+). 
 
Nyctalus noctula 
Denumirea populară: Liliacul de amurg 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Pipistrellus kuhlii 
Denumirea populară: Liliacul pitic a lui Kuhl 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
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Pipistrellus nathusii 
Denumirea populară: Liliacul pitic a lui Nathusius 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Pipistrellus pygmaeus 
Denumirea populară: Liliacul pigmeu 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 
Vespertilio murinus 
Denumirea populară: Liliacul bicolor 
Specia este clasificată ca mai puţin vulnerabil (Least concern) pe lista roșie a IUCN. Este inclus în legislaţiile Directiva 
de Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa IV. (Legea 49 din 2011), la Convenţia de la Berna, Anexa II (Legea 
nr. 13 din 11 martie 1993), Convenţia de la Bonn Anexa II (Legea nr. 13 din 1998) și în Acordul Eurobats (+). 
 

Măsuri de management generale recomandate 
Păstrarea vegetaţiei în jurul suprafeţelor de apă 
Suprafeţele de apă neiluminate 
Efectuarea renovării clădirilor folosite de lilieci în afara perioadei de Mai - August 
Păstrarea orificiilor de intrare pentru lilieci în clădirile folosite 
Fără iluminarea orificiilor de intrare pentru lilieci în clădirile folosite 
Păstrarea vegetaţiei din jurul adăposturilor folosite de lilieci 
Păstrarea elementelor lineare dintre adăposturi și habitate de hrănire (de ex. șiruri de arbori, tufișuri) 
Reducerea folosirii pesticidelor și insecticidelor 
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Anexa 
Hărţile ariilor protejate cu gridurile de 200×200m care figurează în metodologiile și planificările detaliate ale 

activităţilor de evaluare 
 
În metodologiile și 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 locaţiile punctelor de colectare pe teren. Aceste puncte de colectare am determinat pe baza gridurilor 
de 200×200 m aplicate pe hărţile 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 – Someșul Mic. Fiecare unitate de 200×200 m a 
primit un cod unic, iar numerotarea lor a pornit de la stânga la dreapta și 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 – Someșul 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 – Someșul Mic (grid de 200×200 m, coduri: KS001-KS091). 
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RA.6.5. Metodologia de monitorizarea stadiului de conservare a 
habitatelor si a speciilor de interes comunitar din situri 

 
Se referă la subactivitatea: 
A.4.2. Elaborarea metodologiilor și planurilor pentru monitorizarea stadiului de conservare a habitatelor și a 
speciilor de interes comunitar/naţional 
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Protocol de monitorizare a habitatului 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
Fitocenoze răspândite în zona de deal peri- și intracarpatic în sudul și estul ţării, între altitudini de 300-800 m. 
Preferă climat continental cu temperaturi anuale intre 6-9 ºC, și cantităţi de precipitaţii de 600-800 mm. În 
zonele mai joase (200-400 m) se instalează mai mult pe versanţii cu expoziţie nordică. Apare pe roci variate 
moloase, marne, depozite luto-argiloase și soluri de tip luvisol pseudogleziat, profunde-mijlociu profunde, 
slab moderat acide, mezobazice, hidric echilibrate, dar cu stagnări temporale de apă deasupra orizontului B. 
Asociaţia se încadrează în clasa Querco-Fagetea, ordinul Fagetalia sylvaticae și subalianţa Galio-schultesii-
Carpinenion). Speciile edificatoare sunt gorunul (Quercus petraea) și carpenul (Carpinus betulus) care 
împreună cu fagul (Fagus sylvatica) alcătuiesc coronamentul cu o acoperire de 70-90% și o înălţime de 20-25 
m (Gafta și Maunford 2008). În alcătuirea coronamentului mai participă stejarul pedunculat (Q. robur), cireșul 
(Prunus avium), specii de tei (Tilia cordata, T. tomentosa), jugastrul (Acer campestre), plopul (Populus 
tremula) etc. Stratul arbuștilor dezvoltat variabil în funcţia umbririi este compus din Euonymus euroapeus, 
Crataegus monogyna, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Acer tataricum, Rosa canina 
etc. Stratul ierbos variază tot în funcţia umbririi, dar și în funcţia perioadei de vegetaţie. În condiţiile mai 
favorabile de lumină la începutul primăverii se dezvoltă și înfloresc o mulţime de geofite și hemicriptofiţi. Alte 
specii din stratul ierbos înfloresc mai târziu: Carex pilosa, Galium odoratum, Stellaria holostea, Ajuga reptans, 
Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Poa nemoralis, Genista tinctoria, Luzula luzuloides, 
Scrophularia nodosa, Lathyrus niger, Lamium galobdelon etc.. 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii suprafeţei și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din sit 
- Evaluarea eficienţei măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementare a Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 

 Se vor elabora hărţi de distribuţie și evaluare detaliată pentru fiecare fragment identificat: delimitarea 
habitatelor vor fi făcute prin măsurătorile GPS  

 Se vor realiza liste de specii, se va evalua distribuţia vârstelor la speciile dominante din stratul de arbori 
(se vor măsura dimensiunile trunchiurilor și se va estima cantitatea de lemn mort, prezenţa/absenţa speciilor 
caracteristice, invazive, rare, caracteristice în fiecare fragment  delimitat, aceste elemente fiind esenţiale în 
evaluarea stării de conservare 

 Efectuarea releveelor fitocenologice în fiecare fragment identificat, numărul lor fiind determinat de 
numărul și suprafaţa fragmentelor și de starea lor de conservare 

 Identificarea și evaluarea factorilor antropici și naturali de periclitare (a presiunilor și ameninţărilor) 
Recomandări pentruate de monitorizare a habitatului 9170 

 

CARACTERISTICI ATRIBUTE 

Perioada optimă de 
colectare a datelor 

Suprafaţa şi starea de conservare: 
în aprilie-mai pentru inventarierea speciilor cu înflorire timpurie și o ieșire vara, 
în luna iulie-august pentru a monitoriza restul speciilor vernale, autumnale. 
 
Presiuni şi ameninţări 
A se vedea Planul de monitoring 

Frecvenţa de 
monitorizare 

Suprafaţa şi starea de conservare: 
Expertul extern va evalua toată suprafaţa habitatului 9170 prin efectuarea 
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tuturor releveelor o dată pe 5 an,  
 
Presiuni şi ameninţări 
Rangerul evaluează presiunile prin câte o deplasare în fiecare an precizată la 
perioada optimă. 

Mărimea suprafeţei de 
probă 

Suprafaţa şi starea de conservare: 
400 m2 

 
Presiuni şi ameninţări 
A se vedea Planul de monitoring 

Număr suprafeţe de 
probă 

Suprafaţa şi starea de conservare: 
Minim 20. 
 
Presiuni şi ameninţări 
A se vedea Planul de monitoring 

Specii edificatoare 
habitatului în sit 

Gorunul (Quercus petraea) și carpenul (Carpinus betulus) care împreună cu 
fagul (Fagus sylvatica) alcătuiesc coronamentul cu o acoperire de 70-90% și o 
înălţime de 20-25 m 

Alte specii importante 
ale habitatului în sit 

Erythronium dens-canis, Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, 
Hepatica nobilis, Ficaria verna, Galanthus nivalis, Corydalis solida, Scilla 
vindobonensis, Convallaria majalis şi hemicriptofiţi ca Pulmonaria officinalis şi 
Aposeris foetida, Carex pilosa, Galium odoratum, Stellaria holostea, Ajuga 
reptans, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Poa nemoralis, 
Genista tinctoria, Luzula luzuloides, Scrophularia nodosa, Lathyrus niger, 
Lamium galobdelon etc. 

 
 

Etapele parcurse şi elementele necesare monitorizării habitatului 9170: 
 

ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

Activităţi de birou premergătoare celor în teren  

Studiu 
bibliografic 

Parcurgerea literaturii de specialitate privind zona de studiu și vegetaţia caracteristică 
acesteia 

Materiale și 
echipamente 
utilizate în teren 

Pregătirea următoarelor materiale şi echipamente: 

 elaborarea hărţilor de orientare în teren (topografice, ortofotoplan etc.) cu zona 
de studiu, 

 stabilirea itinerariilor în funcţie de elementele potenţiale care oferă suport 
habitatului  şi distribuţia acestuia; 

 încărcarea shape-urilor cu distribuţia habitatului  

 încărcarea bateriilor folosite pentru GPS,  

 aparat foto etc.; 

 clupă sau alt instrument de măsurare a diametrelor la arbori 

 carnet de teren protejat contra umezelii și/sau fișe de teren cu toate elementel 
ce trebuie monitorizate. 

Activităţi de teren  

Itinerarii 

Suprafaţa şi starea de conservare: 
Monitorizarea trebuie să cuprindă toate fragmentele de habitat 9170 în teren cu ocazia 
inventarierii din 2014. Dacă este necesar, se amplasează pieţe pentru noi relevee. 
 
Presiuni şi ameninţări 
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ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

Se va descrie modul de stabilire a itinerariului după elaborare Planului de monitoring. 

Releveele 
fitocenologice 

Suprafaţa şi starea de conservare: 
Vor fi utilizate suprafeţele de probă pe care au fost efectuate releveele în sezonul 2014 
și vor fi delimitate alte relevee fixe în fragmentele mai mari (punctele GPS ale releveelor 
sunt indicate în Raportul Final privind evaluarea habitatului 9170).  
 
Delimitarea de relevee noi – dacă este necesar: 
Locurile în care se vor realiza releveele fitocenologice (marcate prin puncte GPS) trebuie 
alese în suprafeţe cât mai omogene din punct de vedere al fizionomiei vegetaţiei, 
reliefului, substratului și solului, reunind însușirile caracteristice generale și particulare 
ale tipului de habitat investigat, inclusiv ale factorilor ecologici. De asemenea, se va 
acorda atenţie zonelor de ecoton (de tranziţie de la o grupare la alta).  
 
Se înregistrează toate speciile de plante întâlnite în caietul de teren. În situaţia în care 
nu se poate identifica specia pe loc (pe baza determinatoarelor), aceasta este 
fotografiată și colectată în pungile cu închidere ZIP (care vor fi păstrate la frigider după 
întoarcerea de pe teren în fiecare zi) și determinate la sfârșitul deplasării (după perioada 
fiecărei etape de teren). 
 
În locurile stabilite pe teren pentru realizarea releveelor fitocenologice, se va fixa rama 
metrică din interiorul căreia (suprafaţa de probă) se vor estima indicii de Abundenţă-
Dominanţă, starea fenologică, numărul de indivizi (structura orizontală) și stratificarea 
(structura verticală) pentru fiecare specie identificată în fișa de monitorizare.  

Cartare 

Suprafaţa şi starea de conservare: 
Pe hărţile de orientare care au fost elaborate în etapa de birou se va marca orientativ 
conturul elementelor care oferă suport habitatului neevidenţiate pe hartă. Pentru o 
delimitară clară a elementelor, se recomandă înregistrarea track-lui cu ajutorul GPS-ului 
prin deplasarea în jurul acestor elemente. 
 
Presiuni şi ameninţări 
Se va descrie modul de stabilire a itinerariului după elaborare Planului de monitoring. 

Identificare 
presiuni 

Suprafaţa şi starea de conservare: 
Identificarea factorilor perturbatori marcate prin puncte GPS, fotografiate și notate 
observaţiile concludente din habitat, din imediata vecinătate a acestuia sau elementele 
noi identificate.  
 
Presiuni şi ameninţări 
Se va descrie modul de identificare a presiunilor și ameninţărilor după elaborare Planului 
de monitoring. 

Activităţi de birou urmate după cele desfășurate în teren  

Stocarea datelor 

Toate datele din teren vor fi stocate, după cum urmează: 

 descărcarea punctelor GPS şi a track-urilor înregistrate; 

 descărcarea pozelor din aparatul foto; 

 scanarea hărţilor de orientare (în cazul în care au fost marcate sau notate 
elemente de interes/observaţii); 

 transcrierea observaţiilor din fişa de monitorizare şi caietul de teren în baza de 
date folosind Microsoft Office Excel 

 toate datele vor fi stocate și pe o memorie externă. 

Prelucrarea 
datelor 

Prelucrarea datelor implică următoarele:  

 transformarea punctelor GPS şi a track-urilor (înregistrate iniţial în sistemul de 
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ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

proiecţie geografică cu datum WGS84) în STEREO 1970; 

 determinarea materialului biologic neidentificat (colectat/pozat) în teren şi 
completat în baza de date; 

 sistematizarea (încadrarea ierarhică în unităţi taxonomice superioare speciei) şi 
sinonimizarea speciilor identificate în conformitate cu sistemul actual filogenetic; 

 stabilirea particularităţilor biologice (durata de viaţă, forma de creştere, 
bioforma, fenologia), ecologice (indicii privind comportamentul faţă de principalii factori 
ecologici: lumină, temperatură, umiditatea solului, reacţia solului sau aciditatea, 
troficitatea sau cantitatea de azot mineral din sol) şi areal-geografice ale speciilor 
identificate. 

 Interpretarea / analiza datelor și indicarea stării de conservare precum și a 
cauzelor care au dus la modificarea acesteia (dacă este cazul)  
 

 
Fişă de monitorizare în teren a habitatului 7230: 

 
a. Date generale 

Instituţia:  

Operator:  

Mărime releveu  

Toponimie sondaj  

Coordonate 
geografice  

N 

E 

Data  

 
b. Date habitat 

Tipul de habitat Cod  

 Denumire  

Asociaţia vegetală   

Suprafaţă 
fragmentului de 
habitat (ha) 

  

 
Presiuni – NOTĂ: lista presiunilor de monitorizat se va finaliza după terminarea capitolului de evaluare din 
Planul de Management 

B02 
replantarea pădurii cu arbori nenativi 
exploatarea forestieră și extragerea lemnului mort 

A04 păşunat 

A05 adăpost de animale, loc de adăpat 

A08 fertilizare 

B01 plantare de arbori 

D01 fragmentare prin drumuri 

E01 urbanizare 

E03 depozitarea deșeurilor 

G01 activităţi de recreere în aer liber (sporturi, camping,etc.) 

H05 poluarea solului şi deşeuri solide 

I01 invadarea speciilor alohtone 
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I02 invadarea unor specii autohtone problematice 

J01 incendierea vegetaţiei 

K01.01 eroziunea 

K02 procese de evoluţie, succesiune 

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii 

 
e. Compoziţia floristică  

Specii caracteristice AD Specia AD Specia AD 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Alte specii      

      

      

      

 
COORDONATELE ZONEI DE MONITORIZARE  
 

Cod 
patrat 

Puncte 
GPS 

Cod 
N2000 

Nr. 
fragm. Natura-litate Data Long Lat 

BM087 114 9170 #1 3 09-05-2014 N46.72551 E23.55181 

BM088 123 9170 #1 4 21-05-2014 N46.72510 E23.55578 

BM089 1254 9170 #1 2 21-08-2014 N46.72520 E23.55616 

BM098 1257 9170 #1 2 21-08-2014 N46.72388 E23.54978 

BM099 1256 9170 #1 3 21-08-2014 N46.72405 E23.55253 

BM100 1255 9170 #1 4 21-08-2014 N46.72423 E23.55418 

BM102 139 9170 #1 4 21-05-2014 N46.72390 E23.55891 

BM111 147 9170 #1 3 23-05-2014 N46.72142 E23.54990 

BM111 BM111 9170 #1 3 21-05-2014 N46.721814 E23.54954 

BM113 1265 9170 #1 2 21-08-2014 N46.72277 E23.55410 

BM125 144 9170 #1 4 23-05-2014 N46.72014 E23.55422 

BM126 144 9170 #1 4 23-05-2014 N46.72014 E23.55422 

BM138 126 9170 #1 4 21-05-2014 N46.71819 E23.54949 

BM139 1170 9170 #1 3 18-08-2014 N46.71874 E23.55166 

BM141 135 9170 #1 4 21-05-2014 N46.71903 E23.55817 

BM155 130 9170 #1 4 21-05-2014 N46.71615 E23.55475 

BM133 1232 9170 #2 3 19-08-2014 N46.71874 E23.53773 

BM134 1231 9170 #2 3 19-08-2014 N46.71821 E23.53906 

BM188 1249 9170 #3 3 19-08-2014 N46.71305 E23.53738 

BM189 1248 9170 #3 3 19-08-2014 N46.71288 E23.54001 

BM190 1245 9170 #3 4 19-08-2014 N46.71234 E23.54279 
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BM191 1243 9170 #3 4 19-08-2014 N46.71343 E23.54446 

BM214 33 9170 #3 3 31-08-2014 N46.71123 E23.53312 

BM215 34 9170 #3 4 31-08-2014 N46.71092 E23.53320 

BM217 36 9170 #3 4 31-08-2014 N46.71110 E23.53871 

BM217 37 9170 #3 4 31-08-2014 N46.71043 E23.53885 

BM246 42 9170 #3 3 31-08-2014 N46.70915 E23.53744 

BM247 41 9170 #3 3 31-08-2014 N46.70903 E23.53995 

BM248 38 9170 #3 4 31-08-2014 N46.71014 E23.54207 

BM368 1044 9170 #3 3 07-07-2014 N46.70416 E23.60680 

BM485 215 9170 #4 4 04-07-2014 N46.69402 E23.55366 

BM486 207 9170 #4 3 04-07-2014 N46.69286 E23.55551 

BM487 968 9170 #4 3 04-07-2014 N46.69217 E23.55685 

BM493 216 9170 #4 3 04-07-2014 N46.69200 E23.55380 

BM494 206 9170 #4 4 04-07-2014 N46.69149 E23.55640 

BM495 966 9170 #4 3 04-07-2014 N46.69055 E23.55830 

BM495 967 9170 #4 4 04-07-2014 N46.69103 E23.55740 

BM499 BM499 9170 #4 3 04-07-2014 N46.689464 E23.55301 

BM393 1031 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70327 E23.58868 

BM394 1033 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70370 E23.59263 

BM395 1034 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70337 E23.59401 

BM396 1036 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70269 E23.59713 

BM397 1038 9170 #5-6 2 07-07-2014 N46.70223 E23.59976 

BM399 1042 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70274 E23.60474 

BM400 1045 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70355 E23.60768 

BM423 BM423 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.700713 E23.58934 

BM429 1019 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70119 E23.60861 

BM430 1047 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70167 E23.61021 

BM449 1027 9170 #5-6 4 07-07-2014 N46.69953 E23.59640 

BM449 1028 9170 #5-6 4 07-07-2014 N46.69938 E23.59569 

BM450 1026 9170 #5-6 4 07-07-2014 N46.69906 E23.59738 

BM451 1025 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.69917 E23.59914 

BM452 1022 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.69907 E23.60265 

BM453 BM453 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.699105 E23.60507 

BM454 1021 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.69921 E23.60656 

BM471 1024 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.69825 E23.59952 

 
 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativa a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie a suprafeţelor 
habitatului. În cazul modificărilor semnificative ale acestora se vor face deplasări în teren pentru identificarea 
posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunţă autorităţile competente 
și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze petru scăderea suprafeţei habitatului și a stării lui de conservare, ce pot fi 
controlate prin măsuri de management se stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
 
Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizare sunt următoarele:  

 aparat foto (de preferat geocodat); 
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 rama metrică de 1m2 (lungime – 1m, lăţime – 1 m); 

 ruletă (minim 5 m); 

 sfoară (minim 30 m) şi ţăruşi înalţi (minim 4) pentru delimitarea suprafeţelor de probă; 

 clupă sau ”rejanţă” pregătită pentru determinarea diametrelor arborilor și a lemnului mort 

 lupă de teren; 

 fişe de monitorizare şi caiet de teren, pixuri;  

 determinatoare pentru plante; 

 pungi cu închidere ZIP pentru colectarea materialului biologic neidentificat (sau cu incertitudine ori 
pentru comparabilitate); 

 cizme de cauciuc; 

 pelerină 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare a habitatului 7230 – Mlaştini alcaline 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
Acest tip de habitat reprezintă mlaştini eu-mezotrofe, care se formează în apropierea izvoarelor şi a râurilor, 
sau datorită pânzei freatice ridicate în urma stagnării apelor din ploi . Poate fi caracterizată prin fluctuaţia 
minimă a nivelului de apă. Se dezvoltă pe soluri mlăştinoase, gleice, cu reacţie puţin acidică sau neutră, dar in 
general bazică (pH intre 5,8 - 8,2), bogate în carbonat de calciu, iar conţinutul de substanţe organice este 
variabilă. Apare pe terenuri plane sau puţin înclinate, în regiuni colinare şi montane (460-1750 m), cu 
precipitaţii între 750-1100 mm. În ceea ce priveşte structura vegetaţiei, acesta are de obicei o înălţime joasă 
sau medie, şi este alcătuită din 3 nivele: unul din briofite şi două din specii ierbacee. 
 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii suprafeţei și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din sit 
- Evaluarea eficienţei măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementare a Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 

Recomandări pentruate de monitorizare a habitatului 7230 
 

CARACTERISTICI ATRIBUTE 

Perioada optimă de 
colectare a datelor 

În sezonul estival din perioada 15 mai – 15 august. 

Frecvenţa de colectare a 
datelor 

Expertul extern va evalua toată suprafaţa habitatului 7230 prin efectuarea 
tuturor releveelor o dată pe an, iar rangerul evaluează presiunile prin câte o 
deplasare în fiecare lună precizată la perioada optimă. 

Frecvenţa de 
monitorizare 

Anual timp de 3 ani pentru a surprinde caracteristicile structurale, funcţionale și 
dinamice ale habitatului. 

Mărimea suprafeţei de 
probă 

Relevee de 16 m2 în fragmentele mai mari, 4 m2 în fragmentele mai mici. Acestea 
vor fi păstrate de la o monitorizare la alta, fiind marcate prin borne metalice sau 
de lemn. 

Număr suprafeţe de 
probă 

Minim 20. 
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Relieful 
Terenuri plane consolidate sau slab înclinate, mici depresiuni, în apropierea 
izvoarelor și pe terenurile care se înmlăștinesc din cauza nivelului freatic ridicat 

Substratul 
Se dezvoltă pe soluri mlăştinoase, gleice, cu reacţie puţin acidică sau neutră, dar 
in general bazică (pH intre 5,8 - 8,2), bogate în carbonat de calciu, iar conţinutul 
de substanţe organice este variabilă. 

Specii edificatoare 
habitatului în sit 

Carex flava, Eriophorum latifolium, Blysmus compressus, Schoenus nigricans. 

Specii caracteristice 
habitatului în sit 

Blysmus compressus, Carex davalliana, Carex flava, Eriophorum 
latifolium, Schoenus nigricans, C. lepidocarpa, C. panicea,C. paniculata, C. 
acutiformis, Dactylorhiza incarnata, D. maculata, Eleocharis quinqueflora 
(Heleocharis pauciflora), Epipactis palustris, Liparis loeselii, Parnassia palustris, 
Swertia perennis, Tofieldia calyculata. Speciile de muşchi caracteristice sunt: 
Calliergonella cuspidata, Bryum pseudotriquetrum, Campylium stellatum, 
Tomentypnum nitens, Marchantia polymorpha. 

Alte specii importante 
ale habitatului în sit 

Molinia caerulea, Salix rosmarinifolia, Carex gracilis, C. appropinquata, C. 
panicea, C. lepidocarpa, C. hostiana, C. diandra, C. distans, C. dioica, C. nigra, C. 
appropinquata, C. echinata, Juncus compressus, J. inflexus, J. effusus, J. 
articulatus, Valeriana simplicifolia, Pinguicula vulgaris, Parnassia palustris, 
Epipactis palustris, Swertia perennis, Dactylorhiza maculata, Tofiledia 
calyculata, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia 
odoratissima, Triglochin palustre, Ligularia sibirica, Epipactis palustris, Liparis 
loeselii, Euphrasia hirtella, Salix rosmarinifolia, Eleocharis quinqueflora, 
Phragmites australis, Tomenthypnum nitens 

Asociaţii vegetale 
caracteristice habitatului 
in sit 

Carici flavae-Eriophoretum latifolii Soó 1944; Schoenetum nigricantis Pop et al. 
1962. 

 
 

Etapele parcurse şi elementele necesare monitorizării habitatului 7230: 
 

ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

Activităţi de birou premergătoare celor în teren  

Studiu 
bibliografic 

Parcurgerea literaturii de specialitate privind zona de studiu și vegetaţia caracteristică 
acesteia 

Materiale și 
echipamente 
utilizate în teren 

Pregătirea următoarelor materiale şi echipamente: 

 elaborarea hărţilor de orientare în teren (topografice, ortofotoplan etc.) cu zona 
de studiu, în special prin evidenţierea zonelor umede (inclusiv mlaştini în sisteme 
interdunale, de tranziţie în pajişti umede); 

 stabilirea itinerariilor în funcţie de elementele potenţiale care oferă suport 
habitatului  şi distribuţia acestuia; 

 încărcarea shape-urilor cu distribuţia habitatului (suprafaţa totală 1,9616 ha) în 
GPS; 

 încărcarea bateriilor folosite pentru GPS, lanterne, aparat foto etc.; 
 

Activităţi de teren  

Itinerarii 

Monitorizarea anuală trebuie să cuprindă toate fragmentele de habitat 7230 identificate 
în teren cu ocazia inventarierii din 2014. Se înregistrează toate speciile de plante 
întâlnite în caietul de teren. În situaţia în care nu se poate identifica în timp util specia 
(pe baza determinatoarelor), aceasta este fotografiată și colectată în pungile cu 
închidere ZIP (care vor fi păstrate la frigider după întoarcerea de pe teren din fiecare zi) 
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ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

și determinate la sfârșitul deplasării (după perioada fiecărei etape de teren). 

Releveele 
fitocenologice 

Vor fi utilizate suprafeţele de probă pe care au fost efectuate releveele în sezonul 2014 
și vor fi delimitate alte relevee fixe în fragmentele mai mari (punctele GPS ale releveelor 
sunt indicate în Raportul Final privind evaluarea habitatului 7230). Locurile în care se vor 
realiza releveele fitocenologice (marcate prin puncte GPS) trebuie alese în funcţie de 
suprafeţele cât mai omogene din punct de vedere al fizionomiei vegetaţiei, reliefului, 
substratului și solului, reunind însușirile caracteristice generale și particulare ale tipului 
de habitat investigat, inclusiv ale factorilor ecologici. De asemenea, se va acorda atenţie 
atât zonelor de ecoton (de tranziţie de la o grupare la alta. Astfel, în locurile stabilite pe 
teren pentru realizarea releveelor fitocenologice, se va fixa rama metrică din interiorul 
căreia (suprafaţa de probă) se vor estima indicii de Abundenţă-Dominanţă, starea 
fenologică, numărul de indivizi (structura orizontală) și stratificarea (structura verticală) 
pentru fiecare specie identificată în fișa de monitorizare.  

Cartare 

Pe hărţile de orientare care au fost elaborate în etapa de birou se va marca orientativ 
conturul elementelor care oferă suport habitatului neevidenţiate pe hartă. Pentru o 
delimitară clară a elementelor, se recomandă înregistrarea track-lui cu ajutorul GPS-ului 
prin deplasarea în jurul acestor elemente. 

Identificare 
presiuni 

Identificarea factorilor perturbatori marcate prin puncte GPS, fotografiate și notate 
observaţiile concludente din cadrul habitatului identificat, din imediata vecinătate a 
acestuia sau elementele noi identificate. În aceste locuri se vor realiza relevee 
fitocenologice pe baza indicilor precizaţi mai sus (descrierea structurii orizontale și 
verticale a vegetaţiei) 

Activităţi de birou urmate după cele desfășurate în 
teren 

 

Stocarea datelor 

Toate datele din teren vor fi stocate, după cum urmează: 

 descărcarea punctelor GPS şi a track-urilor înregistrate; 

 descărcarea pozelor din aparatul foto; 

 scanarea hărţilor de orientare (în cazul în care au fost marcate sau notate 
elemente de interes/observaţii); 

 transcrierea observaţiilor din fişa de monitorizare şi caietul de teren în baza de 
date folosind Microsoft Office Excel 

 toate datele vor fi stocate și pe o memorie externă. 

Prelucrarea 
datelor 

Prelucrarea datelor implică următoarele:  

 transformarea punctelor GPS şi a track-urilor (înregistrate iniţial în sistemul de 
proiecţie geografică cu datum WGS84) în STEREO 1970; 

 determinarea materialului biologic neidentificat (colectat/pozat) în teren şi 
completat în baza de date; 

 sistematizarea (încadrarea ierarhică în unităţi taxonomice superioare speciei) şi 
sinonimizarea speciilor identificate în conformitate cu sistemul actual filogenetic; 

 stabilirea particularităţilor biologice (durata de viaţă, forma de creştere, 
bioforma, fenologia), ecologice (indicii privind comportamentul faţă de principalii factori 
ecologici: lumină, temperatură, umiditatea solului, reacţia solului sau aciditatea, 
troficitatea sau cantitatea de azot mineral din sol) şi areal-geografice ale speciilor 
identificate. 
 

 
Fişă de monitorizare în teren a habitatului 7230: 

  
 
a. Date generale 



 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010, CUI: RO27159211 

RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,  

cont IBAN: RO61 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 218 din 282 

Instituţia:  

Operator:  

Mărime releveu  

Toponimie sondaj  

Coordonate 
geografice  

N 

E 

Data  

 
b. Date habitat 

Tipul de habitat Cod  

 Denumire  

Asociaţia vegetală   

Suprafaţă 
fragmentului de 
habitat (ha) 

  

 

A02.01 intensificarea agriculturii 

A04 păşunat 

A05 adăpost de animale, loc de adăpat 

A08 fertilizare 

B01 plantare de arbori 

C01.03 extragerea turbei 

D01 fragmentare prin drumuri 

E01 urbanizare 

G01 activităţi de recreere în aer liber (sporturi, camping,etc.) 

H01 poluarea apelor de suprafaţă 

H02 poluarea apelor subterane 

H05 poluarea solului şi deşeuri solide 

I01 invadarea speciilor alohtone 

I02 invadarea unor specii autohtone problematice 

J01 incendierea vegetaţiei 

J02 schimbarea regimului hidric  

J02.07 drenarea apei de suprafaţă 

J02.06 extragerea apei subterane egal cu schimbarea regimului hidric 

K01.01 eroziunea 

K01.03 Desecarea egal cu schimbarea regimului hidric 

K02 procese de evoluţie, succesiune 

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii 

K02.02 acumularea materialului organic 

K02.03 eutrofizare 

 
e. Compoziţia floristică  

Specii caracteristice AD Specia AD Specia AD 
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Alte specii      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Specii lemnoase      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
COORDONATELE ZONEI DE MONITORIZARE  
 

Numele habitatului 
Cod Natura 
2000 N WGS84 E WGS84 Area m2 

Mlaştini alcaline 7230 46.69994 23.58915 13.79 

Mlaştini alcaline 7230 46.70092 23.59119 29.64 

Mlaştini alcaline 7230 46.70086 23.59117 9.86 

Mlaştini alcaline 7230 46.70087 23.59136 11.63 

Mlaştini alcaline 7230 46.70074 23.59169 29.43 

Mlaştini alcaline 7230 46.7007 23.59181 11.67 

Mlaştini alcaline 7230 46.70059 23.59189 19.67 

Mlaştini alcaline 7230 46.70048 23.5915 68.87 

Mlaştini alcaline 7230 46.70067 23.5915 29.5 

Mlaştini alcaline 7230 46.70057 23.59134 13.82 

Mlaştini alcaline 7230 46.70063 23.59094 11.74 

Mlaştini alcaline 7230 46.7022 23.58731 4.73 

Mlaştini alcaline 7230 46.71079 23.57756 101.73 
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Mlaştini alcaline 7230 46.71317 23.57983 706.18 

Mlaştini alcaline 7230 46.71173 23.57838 1510.66 

Mlaştini alcaline 7230 46.70032 23.58966 448.25 

Mlaştini alcaline 7230 46.69692 23.59906 765.91 

Mlaştini alcaline 7230 46.69574 23.60674 4341.86 

Mlaştini alcaline 7230 46.70092 23.59023 3169.43 

Mlaştini alcaline 7230 46.69996 23.58941 252.29 

Mlaştini alcaline 7230 46.70059 23.58944 189.49 

Mlaştini alcaline 7230 46.70019 23.59086 733.41 

Mlaştini alcaline 7230 46.70006 23.59136 376.18 

Mlaştini alcaline 7230 46.69952 23.59234 2954.43 

Mlaştini alcaline 7230 46.69712 23.59701 183.25 

Mlaştini alcaline 7230 46.69687 23.59794 3676.4 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativa a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie a suprafeţelor 
habitatului. În cazul modificărilor semnificative ale acestora se vor face deplasări în teren pentru identificarea 
posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunţă autorităţile competente 
și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze petru scăderea suprafeţei habitatului și a stării lui de conservare, ce pot fi 
controlate prin măsuri de management se stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizare sunt următoarele:  

 aparat foto (de preferat geocodat); 

 rama metrică de 1m2 (lungime – 1m, lăţime – 1 m); 

 ruletă (minim 5 m); 

 sfoară (minim 30 m) şi ţăruşi înalţi (minim 4) pentru delimitarea suprafeţelor de probă; 

 lupă de teren; 

 fişe de monitorizare şi caiet de teren, pixuri;  

 determinatoare pentru plante; 

 pungi cu închidere ZIP pentru colectarea materialului biologic neidentificat (sau cu incertitudine ori 
pentru comparabilitate); 

 cizme de cauciuc; 

 pelerină 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare a habitatului 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion 
davallianae 

pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 
 

DESCRIERE GENERALĂ 
Acest tip de habitat reprezintă mlaştini oligo-mezotrofe sau mezotrofe, care se dezvoltă in regiunea de 
câmpie şi cea colinară (sau chiar şi submontană) (Borhidi şi Santa 1999), pe soluri hidromorfe, ale căror 
conţinut de calcar este variabilă (Sanda şi colab. 2008). Se caracterizează printr-un necesar de apă mai redusă 
(Morariu 1964, Borhidi şi Santa 1999), fiind acoperită la suprafaţă cu un strat de apă relativ subţire (Sanda şi 
colab. 2008). În staţiunile mai dense, acumularea substanţelor organice este semnificativă, ceea ce contribuie 
la menţinerea asociaţiei vegetale care formează acest tip de habitat (Borhidi şi Santa 1999). 
Privind compoziţia floristică a habitatului, specia edificatoare este Cladium mariscus, o specie foarte 
competitivă de statură înaltă, care formează staţiuni compacte, în care alte specii se pot instala foarte greu 



 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010, CUI: RO27159211 

RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,  

cont IBAN: RO61 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 221 din 282 

(Morariu 1964, Borhidi şi Santa 1999). De obicei, în fitocenozele dezvoltate în ape mai alcaline apare 
Phragmites australis, şi specii caracteristice alianţei Caricion davallianae Klika 1934 şi ale ordinului Caricetalia 
davallianae Br.-Bl. 1949, dar şi specii ale alianţei Molinion caeruleae Koch 1936, respectiv ale ordinului 
Molinietalia caerulaea Koch 1936, dintre care numeroase specii sunt relicte sau rare în flora României. 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii suprafeţei și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din sit 
- Evaluarea eficienţei măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementare a Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
 

Recomandări pentruate de monitorizare a habitatului 7210* 
 

CARACTERISTICI ATRIBUTE 

Perioada optimă de 
colectare a datelor 

În sezonul estival din perioada 15 mai – 15 august. 

Frecvenţa de colectare 
a datelor 

Expertul extern va evalua toată suprafaţa habitatului 7210* prin efectuarea 
tuturor releveelor o dată pe an, iar rangerul evaluează presiunile prin câte 
o deplasare în fiecare lună precizată la perioada optimă. 

Frecvenţa de 
monitorizare 

Anual timp de 3 ani pentru a surprinde caracteristicile structurale, 
funcţionale și dinamice ale habitatului. 

Mărimea suprafeţei de 
probă 

4 m2. Acestea vor fi păstrate de la o monitorizare la alta, fiind marcate prin 
borne metalice sau de lemn. 

Număr suprafeţe de 
probă 

Minim 4. 

Relieful 
Terenuri plane consolidate sau slab înclinate, mici depresiuni, în apropierea 
izvoarelor și pe terenurile care se înmlăștinesc din cauza nivelului freatic 
ridicat. 

Substratul 

Acest tip de habitat reprezintă mlaştini oligo-mezotrofe sau mezotrofe, care 
se dezvoltă in regiunea de câmpie şi cea colinară, pe soluri hidromorfe, ale 
căror conţinut de calcar este variabilă. Se caracterizează printr-un necesar 
de apă mai redusă, fiind acoperită la suprafaţă cu un strat de apă relativ 
subţire. În staţiunile mai dense, acumularea substanţelor organice este 
semnificativă, ceea ce contribuie la menţinerea asociaţiei vegetale care 
formează acest tip de habitat. 

Specii edificatoare 
habitatului în sit 

Cladium mariscus 

Specii caracteristice 
habitatului în sit 

Cladium mariscus, Eupatorium cannabinum, Carex flava, Cirsium rivulare, 
Veratrum album, Epipactis palustris, Liparis loeselii, Lythrum salicaria, 
Molinia caerulea, Myosotis scorpioides (M. palustris), Serratula tinctoria, 
Parnassia palustris, Schoenus nigricans, Succisa pratensis, Swertia perennis.  
Speciile de muşchi caracteristice sunt: Calliergonella cuspidata, 
Plagiomnium undulatum, Pohlia nutans. 

Alte specii importante 
ale habitatului în sit 

- 

Asociaţii vegetale 
caracteristice 
habitatului in sit 

Cladietum marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935 (Sanda 2008). 
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Etapele parcurse şi elementele necesare monitorizării habitatului 7210*: 
 

ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

Activităţi de birou premergătoare celor în teren  

Studiu 
bibliografic 

Parcurgerea literaturii de specialitate privind zona de studiu și vegetaţia 
caracteristică acesteia 

Materiale și 
echipamente 
utilizate în teren 

Pregătirea următoarelor materiale şi echipamente: 

 elaborarea hărţilor de orientare în teren (topografice, ortofotoplan etc.) cu 
zona de studiu, în special prin evidenţierea zonelor umede (inclusiv mlaştini în 
sisteme interdunale, de tranziţie în pajişti umede); 

 stabilirea itinerariilor în funcţie de elementele potenţiale care oferă suport 
habitatului  şi distribuţia acestuia; 

 încărcarea shape-urilor cu distribuţia habitatului (suprafaţa totală 0,2021 
ha) în GPS; 

 încărcarea bateriilor folosite pentru GPS, lanterne, aparat foto etc.; 
 

Activităţi de teren  

Itinerarii 

Monitorizarea anuală trebuie să cuprindă toate fragmentele de habitat 7210* 
identificate în teren cu ocazia inventarierii din 2014. Se înregistrează toate speciile 
de plante întâlnite în caietul de teren. În situaţia în care nu se poate identifica în 
timp util specia (pe baza determinatoarelor), aceasta este fotografiată și colectată 
în pungile cu închidere ZIP (care vor fi păstrate la frigider după întoarcerea de pe 
teren din fiecare zi) și determinate la sfârșitul deplasării (după perioada fiecărei 
etape de teren). 

Releveele 
fitocenologice 

Vor fi utilizate suprafeţele de probă pe care au fost efectuate releveele în sezonul 
2014 (punctele GPS ale releveelor sunt indicate în Raportul Final privind evaluarea 
habitatului 7210*). Locurile în care se vor realiza releveele fitocenologice (marcate 
prin puncte GPS) trebuie alese în funcţie de suprafeţele cât mai omogene din punct 
de vedere al fizionomiei vegetaţiei, reliefului, substratului și solului, reunind 
însușirile caracteristice generale și particulare ale tipului de habitat investigat, 
inclusiv ale factorilor ecologici. De asemenea, se va acorda atenţie atât zonelor de 
ecoton (de tranziţie de la o grupare la alta. Astfel, în locurile stabilite pe teren 
pentru realizarea releveelor fitocenologice, se va fixa rama metrică din interiorul 
căreia (suprafaţa de probă) se vor estima indicii de Abundenţă-Dominanţă, starea 
fenologică, numărul de indivizi (structura orizontală) și stratificarea (structura 
verticală) pentru fiecare specie identificată în fișa de monitorizare.  

Cartare 

Pe hărţile de orientare care au fost elaborate în etapa de birou se va marca 
orientativ conturul elementelor care oferă suport habitatului neevidenţiate pe 
hartă. Pentru o delimitară clară a elementelor, se recomandă înregistrarea track-lui 
cu ajutorul GPS-ului prin deplasarea în jurul acestor elemente. 

Identificare 
presiuni 

Identificarea factorilor perturbatori marcate prin puncte GPS, fotografiate și notate 
observaţiile concludente din cadrul habitatului identificat, din imediata vecinătate 
a acestuia sau elementele noi identificate. În aceste locuri se vor realiza relevee 
fitocenologice pe baza indicilor precizaţi mai sus (descrierea structurii orizontale și 
verticale a vegetaţiei) 
 

Activităţi de birou urmate după cele desfășurate în 
teren 
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ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

Stocarea datelor 

Toate datele din teren vor fi stocate, după cum urmează: 

 descărcarea punctelor GPS şi a track-urilor înregistrate; 

 descărcarea pozelor din aparatul foto; 

 scanarea hărţilor de orientare (în cazul în care au fost marcate sau notate 
elemente de interes/observaţii); 

 transcrierea observaţiilor din fişa de monitorizare şi caietul de teren în 
baza de date folosind Microsoft Office Excel 

 toate datele vor fi stocate și pe o memorie externă. 

Prelucrarea 
datelor 

Prelucrarea datelor implică următoarele:  

 transformarea punctelor GPS şi a track-urilor (înregistrate iniţial în sistemul 
de proiecţie geografică cu datum WGS84) în STEREO 1970; 

 determinarea materialului biologic neidentificat (colectat/pozat) în teren 
şi completat în baza de date; 

 sistematizarea (încadrarea ierarhică în unităţi taxonomice superioare 
speciei) şi sinonimizarea speciilor identificate în conformitate cu sistemul actual 
filogenetic; 

 stabilirea particularităţilor biologice (durata de viaţă, forma de creştere, 
bioforma, fenologia), ecologice (indicii privind comportamentul faţă de principalii 
factori ecologici: lumină, temperatură, umiditatea solului, reacţia solului sau 
aciditatea, troficitatea sau cantitatea de azot mineral din sol) şi areal-geografice ale 
speciilor identificate. 
 

 
Fişă de monitorizare în teren a habitatului 7210*: 

 
a. Date generale 

Instituţia:  

Operator:  

Mărime releveu  

Toponimie sondaj  

Coordonate 
geografice  

N 

E 

Data  

 
b. Date habitat 

Tipul de habitat Cod  

 Denumire  

Asociaţia vegetală  

Suprafaţă 
fragmentului de 
habitat (ha) 

 

 
 
c. Date staţiune 

Geomorfologie 

Forma de relief  

Configuraţia 
terenului 
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Altitudine 
(m.s.m.) 

 

Expoziţie  

Inclinare (O)  

Geologie 

Roca/substrat  

Luciu de apă 
(%). 

 

Pedologie 

Tip sol  

Regimul trofic Oligotrof  

 Oligo-mezotrof  

 Mezotrof  

 Mezo-eutrof  

 Eutrof  

pH  

Temperatura 
solului (C°) 

 

Hidrologie  

Aport hidric Izvoare petrifiante  

 Izvoare alcaline 
(minerale) 

 

 Precipitaţii  

 Inundaţii periodice  

 
d. Observaţii de teren privind atributele de monitorizare 

Integritatea stratului de turbă  
(intact – modificat pe 25% - modificat pe 50% sau mai mult) 

Acoperirea stratului de briofite (%) 

Regimul hidric (stabil - deficitar - desecat) 

Prezenţa speciilor caracteristice pentru tipul de habitat (listă specii) 
 
 
 
 
 
 

Prezenţa speciilor de muşchi caracteristice 

Indicatori ale 
perturbărilor de 
habitat 

Vegetaţie arbustivă (%)  

Specii invazive alohtone (%)   

Specii native problematice (%)  

Specii indicatoare de eutrofizare (%)  

Specii ruderale (%)  

 
 
e. Presiuni şi ameninţări (se include lista presiunilor pentru fiecare habitat) 

A02.01 intensificarea agriculturii 

A04 păşunat 

A05 adăpost de animale, loc de adăpat 

A08 fertilizare 

B01 plantare de arbori 
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C01.03 extragerea turbei 

D01 fragmentare prin drumuri 

E01 urbanizare 

G01 activităţi de recreere în aer liber (sporturi, camping,etc.) 

H01 poluarea apelor de suprafaţă 

H02 poluarea apelor subterane 

H05 poluarea solului şi deşeuri solide 

I01 invadarea speciilor alohtone 

I02 invadarea unor specii autohtone problematice 

J01 incendierea vegetaţiei 

J02 schimbarea regimului hidric  

J02.07 drenarea apei de suprafaţă 

J02.06 extragerea apei subterane egal cu schimbarea regimului hidric 

K01.01 eroziunea 

K01.03 Desecarea egal cu schimbarea regimului hidric 

K02 procese de evoluţie, succesiune 

K02.01 schimbarea compoziţiei de specii 

K02.02 acumularea materialului organic 

K02.03 eutrofizare 

 
e. Compoziţia floristică  

Specii caracteristice AD Specia AD Specia AD 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Alte specii      
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Specii lemnoase      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
COORDONATELE ZONEI DE MONITORIZARE  
 

Numele habitatului Cod Natura 2000 E WGS84 N WGS84 Area m2 

Mlaştini calcaroase cu 
Cladium mariscus 7210* 23.59865 46.69689 1513.54 

Mlaştini calcaroase cu 
Cladium mariscus 7210* 23.59728 46.69711 370.81 

Mlaştini calcaroase cu 
Cladium mariscus 7210* 23.5972 46.69744 58.01 

Mlaştini calcaroase cu 
Cladium mariscus 7210* 23.59038 46.70083 77.63 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativa a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie a suprafeţelor 
habitatului. În cazul modificărilor semnificative ale acestora se vor face deplasări în teren pentru identificarea 
posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunţă autorităţile competente 
și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze petru scăderea suprafeţei habitatului și a stării lui de conservare, ce pot fi 
controlate prin măsuri de management se stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizare sunt următoarele:  
 Echipament expert: 

 Responsabilitate: expert 

 aparat foto (de preferat geocodat); 

 rama metrică de 1m2 (lungime – 1m, lăţime – 1 m); 

 ruletă (minim 5 m); 

 sfoară (minim 30 m) şi ţăruşi înalţi (minim 4) pentru delimitarea suprafeţelor de probă; 

 lupă de teren; 

 fişe de monitorizare şi caiet de teren, pixuri;  

 determinatoare pentru plante; 

 pungi cu închidere ZIP pentru colectarea materialului biologic neidentificat (sau cu incertitudine ori 
pentru comparabilitate); 

 cizme de cauciuc; 

 pelerină 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 Echipament ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat); 
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 caiet de teren, pixuri;  

 cizme de cauciuc; 

 pelerină 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

 
Protocol de monitorizare pentru specia Liparis loeselii (cod Natura 2000: 1903) 

pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 
DESCRIEREA SPECIEI 
Liparis loeselii este o plantă perenă, din familia Orchideacea. Un individ este formată dintr-un pseudobulb 
(tubercul), două frunze și o inflorescenţă erectă cu flori mici. Este o plantă verde-gălbuie. Are o tulpină înaltă 
de 6 - 25 cm, erectă, 3 muchiată, în partea superioară aripată. Se poate recunoaște după cele două frunze 
aproape opuse, așezate spre baza tulpinii, oblongi, lungi de 2 - 8 cm, late de 0,7 - 2,5 cm, moi, lucioase, 
multinervate. Planta are o inflorescenţă laxă, cu 3 - 10 flori, cu bractei mici, triunghiulare, scvamiforme, la bază 
crenate, de lungimea pedicelului sau mai scurte. Are flori mici, erecte, deschis verzi-gălbui. Tepale externe 
liniare sau liniar lanceolate, cele laterale interne de obicei puţin mai scurte și mai înguste. Label întreg sau slab 
trilobat, lung de 4 - 5 mm, de aceeași 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 fuzifonn, 3-muchiat, cu pedicel 
3-muchiat sau brăzdat. 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale si starea de conservare a speciei Liparis loeselii in Situl Făgetul Clujului – 
Valea Morii? 
Presiunile identificate în Planul de management se menţin? Au apărut noi presiuni (ameninţările identificate în 
Planul de management se confirmă? NOTĂ: partea aceasta se completează după finalizarea Planului de 
monitorizare. 
 
mușchilor era ridicată, indicând prezenţa apei subterane. 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujuli – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
 
Monitorizarea stării de conservare și mărimea efectivelor din situl studiat de expert botanic 

 Perioada de monitorizare este mai - iunie 

 Periodicitate: anual în primii trei ani, apoi din trei în trei ani 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1). Aceste locaţii și habitatele potenţiale pentru specia vor fi vizitate şi parcurse detaliat folosind un de 
grid de 200×200 m (maxim), în perioada de înflorire.  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolaţi vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
relativ mic, 193 indivizi înflorite în Valea Morii și 77 indivizi în Colonia Făget în anul 2014 (în interiorul și în afara 
sitului), pe o suprafaţă foarte restrânsă (0.091 ha în interiorul sitului de importanţă comunitară și 0.4095 ha în 
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afara sitului). Suprafaţa totală a habitatelor prielnice speciei se estimează a fi 2.48 ha în Valea Morilor şi Colonia 
Făget. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite, astfel încât timpul de lucru pe teren 
să fie optimizat. Ulterior, datele din fişele de observaţie vor fi transferate în baza de date în format Excel si GIS.  

 Caracteristicile speciei care necesită a fi monitorizate sunt următoarele:  
o tipurile de habitate în care apare 
o evoluţia, starea şi mărimea populaţiilor: densitatea (numărul exact de indivizi/ suprafaţă) și acoperire 
în fiecare an (în primii trei ani) pentru aflarea dinamicii populaţiei 
o gradul de noutate; gradul de periclitare;  
o schimbări ale compoziţiei specific fiecărei comunităţi vegetale caracteristice; 

 Pentru cercetarea speciei vor fi urmărite şi înregistrate atât atributele cantitative (mărimea 
populaţiilor, densitatea, acoperirea realizată de fiecare populaţie), calitative (starea fenologică şi vitalitatea 
indivizilor) cât şi cele dinamice (mortalitatea, natalitatea, emigrarea şi imigrarea indivizilor). 

 Vor fi inventariate acele habitatele edificate de asociaţiile vegetale în compoziţia cărora se regăseşte 
specia vizată, fiind notate speciile caracteristice şi dominante, speciile rare, suprafaţa acoperită, habitatul 
caracteristic, prezenţa/absenţa speciilor cu impact negativ, atât alohtone cât şi autohtone etc. Se vor nota, de 
asemenea, aspecte privind structura vegetaţiei pentru fiecare localizare a taxonului vizat; 

 Vor fi notaţi toţi parametrii utili în analizele din laborator, respectiv altitudinea, expoziţia, înclinaţia 
pantei, gradul de umiditate/uscăciune, gradul de naturalitate/ antropizare etc. 

 Pentru specia vizată vor fi efectuate următoarele acţiuni:  
o Vor fi număraţi toţi indivizii speciei vizate (tulpini florifere) în habitatele indicate; 
o Se vor nota acoperirea şi abundenţa/dominanţa speciilor vegetale din cadrul asociaţiei vegetale în care 
va fi identificată specia vizată (eșantion de 4 × 4 m); 
o Vor fi număraţi separat indivizii înfloriţi, cei aflaţi în stare vegetativă, cei cu fructe/ seminţe; 
o Numărarea indivizilor se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea vreunui specimen; 
o Nu se vor recolta indivizi; pentru identificarea corectă a fiecărui taxon se vor efectua cât mai multe 
fotografii de ansamblu/ habitus/ detaliu, precum şi asupra asociaţiilor vegetale/ habitatelor în care aceştia vor 
fi identificaţi; 
o Vor fi notate toate tipurile de presiuni şi ameninţări din interiorul şi din vecinătatea suprafeţei 
eşantionate; 
 
Fișa de observaţie pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură: 

Denumirea taxonului:  

Data observaţiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă 
inventariat:  

Atribute Valori înregistrate 

 Directe  

Număr total de indivizi/eșantion  

Număr tulpini florifere/vegetative  

Dominanţa (Scara Braun-Blanquet):  

Dinamica populaţiei:  

Stadiul ciclului biologic al taxonului (fenofaza):  

Boli/dăunători:  

 Indirecte  

Tipul de habitat:  

Suprafaţa habitatului:  

Condiţiile habitatului:  

Expoziţia:  
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Gradul de înclinare a pantei:  

Tipul de substrat:  

Gradul de umiditate:  

Gradul de luminozitate:  

Temperatura atmosferică:  

Alţi taxoni rari prezenţi în sit:  

 Presiuni/ ameninţări*:  

  

 
Comentarii: 

 

 
Perspective: 

 

*Surse de presiune antropică în zona unde au fost observaţi indivizii plantei (clădiri izolate, terenuri agricole, 
localităţi, baraje pe cursul apelor etc.). De asemenea, se recomandă estimarea unei distanţe a sursei de impact 
faţă de habitatul unde au fost observate plantele, și, în măsura în care se poate, magnitudinea impactului 
(estimarea se poate face pe o scară de la 0 la 10, unde 0 este lipsa impactului, iar 10 este o manifestare 
puternică a impactului). Dacă în zonă se manifestă mai multe surse de impact concomitent și dacă observatorul 
consideră că se poate, este recomandată o prioritizare a surselor de presiune antropică (acest lucru se poate 
face prin procente, de la 0 la 100%, unde 0% reprezintă contribuţie nulă iar 100% înseamnă că există doar o 
sursă de impact responsabilă). 
 
Pentru inventarierea celorlalte specii din compoziţia asociaţiilor vegetale caracteristice fiecărei specii vizate, va 
fi utilizată o fișă standard cu următoarea structură: 
 

Data: Nr. fișă: 

Numele observatorului: 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat: 

Taxoni identificaţi: 

 

 
Studiul speciilor de floră vizate de proiect va presupune observaţii desfășurate pe parcursul întregului an, în 
funcţie de fenologia fiecărei specii în parte, pentru a putea inventaria cât mai complet fiecare specie și toate 
zonele în care acestea vegetează, precum și pentru a surprinde aspectele fenologice ale habitatelor 
caracteristice. Astfel, se vor efectua deplasări pe teren în perioada de primăvară-toamnă.  
 
Monitorizarea anuală a efectivului populaţiei de ranger 

 Perioada de monitorizare este mai - iunie (perioada de înflorire) 

 Periodicitate: anual 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1) și harta de distribuţie potenţială din Raporul final 

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolaţi vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a exemplarelor găsite 

 Lista punctelor de monitorizare se va actualiza după fiecare monitorizare integrală făcută de expert 
extern. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite. 

 Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
Fișa de observaţie pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură: 

Denumirea taxonului: 
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Data observaţiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea 
eșantionului de probă 
inventariat:  

Nr crt Nr de tulpini florifere 
/suprafaţa de probă 

Media Suprafaţa zonei Efectivul/zona 

     

  

  

  

  

  

  

Total     

Observaţii: 
 

 
Tabelul 1. Punctele de colectare a datelor pentru monitorizarea speciei Liparis loeselii 

Numele speciei Nr. Indivizi N WGS84 E WGS84 Grid 200 

Liparis loeselii 26 46.69673 23.59843 BM470 

Liparis loeselii 15 46.69675 23.59829 BM470 

Liparis loeselii 1 46.69676 23.59831 BM470 

Liparis loeselii 21 46.69681 23.59824 BM470 

Liparis loeselii 4 46.69673 23.59814 BM470 

Liparis loeselii 6 46.69672 23.59815 BM470 

Liparis loeselii 10 46.69682 23.59800 BM470 

Liparis loeselii 4 46.69679 23.59780 BM470 

Liparis loeselii 13 46.69679 23.59771 BM470 

Liparis loeselii 2 46.69686 23.59775 BM470 

Liparis loeselii 7 46.69687 23.59785 BM470 

Liparis loeselii 10 46.69687 23.59790 BM470 

Liparis loeselii 5 46.69700 23.59781 BM470 

Liparis loeselii 11 46.69703 23.59783 BM470 

Liparis loeselii 5 46.69953 23.59184 BM448 

Liparis loeselii 3 46.69951 23,59188 BM448 

Liparis loeselii 4 46.69685 23.59808 BM470 

Liparis loeselii 1 46.69680 23.59785 BM470 

Liparis loeselii 37 46.69674 23.59823 BM470 

Liparis loeselii 7 46.70064 23.59152 BM423 

Liparis loeselii 1 46.70057 23.58975 BM422 

Liparis loeselii 4 46.71075 23.57742 BM231 

Liparis loeselii 4 46.71076 23.57746 BM231 

Liparis loeselii 10 46.71153 23.57841 BM231 

Liparis loeselii 1 46.71167 23.57853 BM231 
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Liparis loeselii 3 46.71201 23.57843 BM231 

Liparis loeselii 39 46.71188 23.57832 BM231 

Liparis loeselii 16 46.71168 23.57859 BM231 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren 
pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunţă 
autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENTE 
Echipamentele necesare pentru studiile floristice sunt următoarele: 

 Ruletă 

 ramă metrică 

 lupă 

 microscop 

 receptor GPS 

 hărţi 

 aparat de fotografiat 

 fișe standard de observaţie tipărite 

 instrument de scris 

 recipiente din plastic pentru colectarea materialului botanic 

 coli de ziar pentru herborizarea materialului botanic colectat 

 literatură de specialitate (determinatoare botanice) pentru identificarea speciei. 
 
Echipament necesare pentru ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat) 

 caiet de teren 

 pixuri 

 cizme de cauciuc 

 pelerină 

 GPS 

 mașină de teren 

 combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Ligularia sibirica (cod Natura 2000:1758) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
Ligularia sibirica este plantă perenă din familia Asteraceae. Are un rizom scurt și gros, cu rădăcini laterale 
lungi, fasciculate, cărnoase, foarte abundente, la partea superioara adeseor cu resturile fibroase ale peţiolilor 
din anii trecuţi. Cu o tulpină viguroasă, dreaptă, erectă, planta poate atince o înălţime seminifactivă de 50-
120 (150) cm. Tulpina este cilindrică, striată, frunzoasă, glabrescentă sau de obicei aspru păroasă. Frunzele 
bazale și tulpinale inferioare sunt foarte lung peţiolate, triunghiular ovate sau triunghiular reniforme, cu 
lamina aproape tot atât de lungă cât lată, uneori și mai lată, la vârf obtuze sau rotunjite, la bază adânc-
cordate (uneori aproape până la jumătatea laminei), pe margini accentuat dinţate, viu verzi, glabre și netede, 
uneori pe dos la nervuri și pe peţiol dispers aspru păroase. Frunze mijlocii asemenătoare, scurt peţiolate, 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, precum și cele deabia înflorite, erecte, cele înflorite de 3-4 cm în 
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diametru, cu peduncul lung aproape cât involucul, cu bracteole mai lungi decât pedunculii și cu vârfurile 
ieșite 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 roșiatice, 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 și lată de 3-5 mm, la vârf rotunjită sau cu 3 dinţișori. Flori centrale ♂, lungi cât involucrul, cu 
corolă infundibuliformă, atenuată într-un tub subţire, tot atât de lung, cu antere cilindrice, lung exserte și 
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.  
Data înfloririi: iulie-august 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale si starea de conservare a speciei Ligularia sibirica in Situl Pădurea Făget – 
Valea Morii? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii  

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
 
Monitorizarea stării de conservare și mărimea efectivelor din situl studiat de expert botanic 

 Perioada de monitorizare este iulie – august 

 Periodicitate: anual în primii trei ani, apoi din trei în trei ani 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1). Aceste locaţii și habitatele potrivite pentru specia (habitatele aluviale de cu Alnus glutinosa, Betula 
pendula și Frangula alnus, și mlaștinile alcaline din Valea Morii și Colonia Făget) vor fi vizitate şi parcurse detaliat 
folosind un de grid de 200×200 m (maxim), în perioada de înflorire.  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolaţi vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
foarte mic, de doar 178 indivizi în 2014 (în interiorul și în afara sitului), pe o suprafaţă de doar 10.25 ha.  

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite, astfel încât timpul de lucru pe teren 
să fie optimizat. Ulterior, datele din fişele de observaţie vor fi transferate în baza de date în format Excel si GIS. 
In gis se vor transfera inclusiv track-urile si punctele de reper, aferente zonelor cu suprafete peste 1000 mp.  

 Caracteristicile speciei care necesită a fi monitorizate sunt următoarele:  
o tipurile de habitate în care apare 
o evoluţia, starea şi mărimea populaţiilor: densitatea (numărul exact de indivizi/ suprafaţă) și acoperire 
în fiecare an (în primii trei ani) pentru aflarea dinamicii populaţiei 
o gradul de noutate; gradul de periclitare;  
o schimbări ale compoziţiei specific fiecărei comunităţi vegetale caracteristice; 
o întocmirea hărţii cu delimitarea asociaţiilor vegetale. 

 Pentru cercetarea speciilor de plante vizate vor fi urmărite şi înregistrate atât atributele cantitative 
(mărimea populaţiilor, densitatea, acoperirea realizată de fiecare populaţie), calitative (starea fenologică şi 
vitalitatea indivizilor) cât şi cele dinamice (mortalitatea, natalitatea, emigrarea şi imigrarea indivizilor). 

 Vor fi inventariate acele habitatele edificate de asociaţiile vegetale în compoziţia cărora se regăseşte 
specia vizată, fiind notate speciile caracteristice şi dominante, speciile rare, suprafaţa acoperită, habitatul 
caracteristic, prezenţa/absenţa speciilor cu impact negativ, atât alohtone cât şi autohtone etc. Se vor nota, de 
asemenea, aspecte privind structura vegetaţiei pentru fiecare localizare a taxonului vizat; 
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 Vor fi notaţi toţi parametrii utili în analizele din laborator, respectiv altitudinea, expoziţia, înclinaţia 
pantei, gradul de umiditate/uscăciune, gradul de naturalitate/ antropizare etc. 

 Pentru specia vizată vor fi efectuate următoarele acţiuni:  
o Vor fi număraţi toţi indivizii speciei vizate (tulpini florifere) în habitatele indicate; 
o Se vor nota acoperirea şi abundenţa/dominanţa speciilor vegetale din cadrul asociaţiei vegetale în care 
va fi identificată specia vizată (eșantion de 4 × 4 m); 
o Vor fi număraţi separat indivizii înfloriţi, cei aflaţi în stare vegetativă, cei cu fructe/ seminţe; 
o Numărarea indivizilor se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea vreunui specimen; 
o Nu se vor recolta indivizi; pentru identificarea corectă a fiecărui taxon se vor efectua cât mai multe 
fotografii de ansamblu/ habitus/ detaliu, precum şi asupra asociaţiilor vegetale/ habitatelor în care aceştia vor 
fi identificaţi; 
o Vor fi notate toate tipurile de presiuni şi ameninţări din interiorul şi din vecinătatea suprafeţei 
eşantionate; 
 
Fișa de observaţie pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură: 
 

Denumirea taxonului: 

Data observaţiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă 
inventariat:  

Atribute Valori înregistrate 

 Directe 

Număr total de indivizi/eșantion  

Număr tulpini florifere  

Dominanţa (Scara Braun-Blanquet):  

Dinamica populaţiei:  

Stadiul ciclului biologic al taxonului (fenofaza):  

Boli/dăunători:  

 Indirecte 

Tipul de habitat:  

Suprafaţa habitatului:  

Condiţiile habitatului:  

Expoziţia:  

Gradul de înclinare a pantei:  

Tipul de substrat:  

Gradul de umiditate:  

Gradul de luminozitate:  

Temperatura atmosferică:  

Alţi taxoni rari prezenţi în sit:  

 Presiuni/ ameninţări*: 

 

 
Comentarii: 

 

 
Perspective: 

 

*Surse de presiune antropică în zona unde au fost observaţi indivizii plantei (clădiri izolate, terenuri agricole, 
localităţi, baraje pe cursul apelor etc.). De asemenea, se recomandă estimarea unei distanţe a sursei de impact 
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faţă de habitatul unde au fost observate plantele, și, în măsura în care se poate, magnitudinea impactului 
(estimarea se poate face pe o scară de la 0 la 10, unde 0 este lipsa impactului, iar 10 este o manifestare 
puternică a impactului). Dacă în zonă se manifestă mai multe surse de impact concomitent și dacă observatorul 
consideră că se poate, este recomandată o prioritizare a surselor de presiune antropică (acest lucru se poate 
face prin procente, de la 0 la 100%, unde 0% reprezintă contribuţie nulă iar 100% înseamnă că există doar o 
sursă de impact responsabilă). 
 
Pentru inventarierea celorlalte specii din compoziţia asociaţiilor vegetale caracteristice fiecărei specii vizate, va 
fi utilizată o fișă standard cu următoarea structură: 
 

Data: Nr. fișă: 

Numele observatorului: 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat: 

Taxoni identificaţi: 

 

 
Studiul speciilor de floră vizate de proiect va presupune observaţii desfășurate pe parcursul întregului an, în 
funcţie de fenologia fiecărei specii în parte, pentru a putea inventaria cât mai complet fiecare specie și toate 
zonele în care acestea vegetează, precum și pentru a surprinde aspectele fenologice ale habitatelor 
caracteristice. Astfel, se vor efectua deplasări pe teren în perioada de primăvară-toamnă.  
 
Monitorizarea anuală a efectivului populaţiei de ranger 

 Perioada de monitorizare este iulie – august (perioada de înflorire) 

 Periodicitate: anual 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1).  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolaţi vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
foarte mic, de doar 178 indivizi în 2014, pe o suprafaţă de doar 10.25 ha.  

 Lista punctelor de monitorizare se va actualiza după fiecare monitorizare integrală făcută de expert 
extern. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite. 

 Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
Fișa de observaţie pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură: 

Denumirea taxonului: 

Data observaţiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea 
eșantionului de probă 
inventariat:  

Nr crt Nr de tulpini florifere 
/suprafaţa de probă 

Media Suprafaţa zonei Efectivul/zona 
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Total     

Observaţii: 
 

 
Echipament necesare pentru ranger pentru studiile sus-menţionate sunt următoarele: aparat foto (de preferat 
geocodat), caiet de teren, pixuri, cizme de cauciuc, pelerină, GPS, mașină de teren, combustibil. 
 
Tabelul 1. Punctele de colectare a datelor pentru monitorizarea speciei Ligularia sibirica  

Numele speciei Nr. Indivizi N WGS84 E WGS84 Grid 200 

Ligularia sibirica 1 46.70054 23.58952 BM422 

Ligularia sibirica 2 46.70067 23.58940 BM422 

Ligularia sibirica 3 46.70071 23.58944 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70070 23.58946 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70077 23.58942 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70076 23.58949 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70063 23.58951 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70060 23.58952 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70061 23.58954 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70063 23.58955 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70098 23.58923 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70095 23.58917 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70101 23.58913 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70095 23.58922 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70012 23.58947 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70010 23.58957 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70013 23.58957 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70012 23.58958 BM422 

Ligularia sibirica 2 46.70189 23.58841 BM393 

Ligularia sibirica 2 46.70192 23.58844 BM393 

Ligularia sibirica 1 46.70086 23.58947 BM422 

Ligularia sibirica 3 46.70101 23.58924 BM422 

Ligularia sibirica 3 46.70096 23.58918 BM422 

Ligularia sibirica 17 46.70175 23.58825 BM393 

Ligularia sibirica 3 46.70151 23.58903 BM422 

Ligularia sibirica 63 46.69574 23.60632 - 

Ligularia sibirica 2 46.6957 23.60716 - 

Ligularia sibirica 29 46.69596 23.60679 - 

Ligularia sibirica 5 46.71204 23.57814 BM231 

Ligularia sibirica 2 46.71288 23.57861 BM203 

Ligularia sibirica 25 46.70902 23.57510 BM261 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren 
pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunţă 
autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
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stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENTE 
Echipamentele necesare pentru studiile floristice sunt următoarele: 

 Ruletă 

 ramă metrică 

 lupă 

 microscop 

 receptor GPS 

 hărţi 

 aparat de fotografiat 

 fișe standard de observaţie tipărite 

 instrument de scris 

 recipiente din plastic pentru colectarea materialului botanic 

 coli de ziar pentru herborizarea materialului botanic colectat 

 literatură de specialitate (determinatoare botanice) pentru identificarea speciei. 
 
Echipament necesare pentru ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat) 

 caiet de teren 

 pixuri 

 cizme de cauciuc 

 pelerină 

 GPS 

 mașină de teren 

 combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Adenophora liliifolia (cod Natura 2000: 4068) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
Adenophora liliifolia este o plantă perenă din familia Campanulaceae. Are o tulpină erectă, înaltă de (30) 50-
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; cele bazele sunt lung peţiolate, cu lamina rotund cordată, dur serată, pe timpul înflorării adesea lipsesc. 
Cele tulpinale inferioare au o formă alungit eliptic sau uneori liniar lanceolat. 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 12-20 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. 
Data înfloririi: iulie-august 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale si starea de conservare a speciei Adenophora liliifolia in Situl Pădurea Făget 
– Valea Morii? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 
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 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
 
Monitorizarea stării de conservare și mărimea efectivelor din situl studiat de expert botanic 

 Perioada de monitorizare este iulie – august 

 Periodicitate: anual în primii cinci ani, apoi din trei în trei ani 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1). Aceste locaţii și habitatele potenţiale pentru specia vor fi vizitate şi parcurse detaliat folosind un de 
grid de 200×200 m (maxim), în perioada de înflorire.  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolaţi vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
foarte mic, de doar 42 de indivizi în 2014 (în interiorul și în afara sitului), pe o suprafaţă foarte restrânsă.  

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite, astfel încât timpul de lucru pe teren 
să fie optimizat. Ulterior, datele din fişele de observaţie vor fi transferate în baza de date în format Excel si GIS.  

 Caracteristicile speciei care necesită a fi monitorizate sunt următoarele:  
o tipurile de habitate în care apare 
o evoluţia, starea şi mărimea populaţiilor: densitatea (numărul exact de indivizi/ suprafaţă) și acoperire 
în fiecare an (în primii cinci ani) pentru aflarea dinamicii populaţiei 
o gradul de noutate; gradul de periclitare;  
o schimbări ale compoziţiei specific fiecărei comunităţi vegetale caracteristice; 

 Pentru cercetarea speciei vor fi urmărite şi înregistrate atât atributele cantitative (mărimea 
populaţiilor, densitatea, acoperirea realizată de fiecare populaţie), calitative (starea fenologică şi vitalitatea 
indivizilor) cât şi cele dinamice (mortalitatea, natalitatea, emigrarea şi imigrarea indivizilor). 

 Vor fi inventariate acele habitatele edificate de asociaţiile vegetale în compoziţia cărora se regăseşte 
specia vizată, fiind notate speciile caracteristice şi dominante, speciile rare, suprafaţa acoperită, habitatul 
caracteristic, prezenţa/absenţa speciilor cu impact negativ, atât alohtone cât şi autohtone etc. Se vor nota, de 
asemenea, aspecte privind structura vegetaţiei pentru fiecare localizare a taxonului vizat; 

 Vor fi notaţi toţi parametrii utili în analizele din laborator, respectiv altitudinea, expoziţia, înclinaţia 
pantei, gradul de umiditate/uscăciune, gradul de naturalitate/ antropizare etc. 

 Pentru specia vizată vor fi efectuate următoarele acţiuni:  
o Vor fi număraţi toţi indivizii speciei vizate (tulpini florifere) în habitatele indicate; 
o Se vor nota acoperirea şi abundenţa/dominanţa speciilor vegetale din cadrul asociaţiei vegetale în care 
va fi identificată specia vizată (eșantion de 4 × 4 m); 
o Vor fi număraţi separat indivizii înfloriţi, cei aflaţi în stare vegetativă, cei cu fructe/ seminţe; 
o Numărarea indivizilor se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea vreunui specimen; 
o Nu se vor recolta indivizi; pentru identificarea corectă a fiecărui taxon se vor efectua cât mai multe 
fotografii de ansamblu/ habitus/ detaliu, precum şi asupra asociaţiilor vegetale/ habitatelor în care aceştia vor 
fi identificaţi; 
o Vor fi notate toate tipurile de presiuni şi ameninţări din interiorul şi din vecinătatea suprafeţei 
eşantionate; 
 
Fișa de observaţie pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură:  

Denumirea taxonului: 

Data observaţiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 
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Denumirea și mărimea eșantionului de probă 
inventariat:  

Atribute Valori înregistrate 

 Directe 

Număr total de indivizi/eșantion  

Număr tulpini florifere/vegetative  

Dominanţa (Scara Braun-Blanquet):  

Dinamica populaţiei:  

Stadiul ciclului biologic al taxonului (fenofaza):  

Boli/dăunători:  

 Indirecte 

Tipul de habitat:  

Suprafaţa habitatului:  

Condiţiile habitatului:  

Expoziţia:  

Gradul de înclinare a pantei:  

Tipul de substrat:  

Gradul de umiditate:  

Gradul de luminozitate:  

Temperatura atmosferică:  

Alţi taxoni rari prezenţi în sit:  

 Presiuni/ ameninţări*: 

 

 
Comentarii: 

 

 
Perspective: 

 

*Surse de presiune antropică în zona unde au fost observaţi indivizii plantei (clădiri izolate, terenuri agricole, 
localităţi, baraje pe cursul apelor etc.). De asemenea, se recomandă estimarea unei distanţe a sursei de impact 
faţă de habitatul unde au fost observate plantele, și, în măsura în care se poate, magnitudinea impactului 
(estimarea se poate face pe o scară de la 0 la 10, unde 0 este lipsa impactului, iar 10 este o manifestare 
puternică a impactului). Dacă în zonă se manifestă mai multe surse de impact concomitent și dacă observatorul 
consideră că se poate, este recomandată o prioritizare a surselor de presiune antropică (acest lucru se poate 
face prin procente, de la 0 la 100%, unde 0% reprezintă contribuţie nulă iar 100% înseamnă că există doar o 
sursă de impact responsabilă). 
 
Pentru inventarierea celorlalte specii din compoziţia asociaţiilor vegetale caracteristice fiecărei specii vizate, va 
fi utilizată o fișă standard cu următoarea structură: 
 

Data: Nr. fișă: 

Numele observatorului: 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat: 

Taxoni identificaţi: 

 

 
Studiul speciilor de floră vizate de proiect va presupune observaţii desfășurate pe parcursul întregului an, în 
funcţie de fenologia fiecărei specii în parte, pentru a putea inventaria cât mai complet fiecare specie și toate 
zonele în care acestea vegetează, precum și pentru a surprinde aspectele fenologice ale habitatelor 
caracteristice. Astfel, se vor efectua deplasări pe teren în perioada de primăvară-toamnă.  
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Monitorizarea anuală a efectivului populaţiei de ranger 

 Perioada de monitorizare este iulie – august (perioada de înflorire) 

 Periodicitate: anual 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1) și harta de distribuţie potenţială din Raporul final 

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolaţi vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor  

 Lista punctelor de monitorizare se va actualiza după fiecare monitorizare integrală făcută de expert 
extern. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite. 

 Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
Fișa de observaţie pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură:  

Denumirea taxonului: 

Data observaţiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea 
eșantionului de probă 
inventariat:  

Nr crt Nr de tulpini florifere 
/suprafaţa de probă 

Media Suprafaţa zonei Efectivul/zona 

     

  

  

  

  

  

  

Total     

Observaţii: 
 

 
Tabelul 1. Punctele de colectare a datelor pentru monitorizarea speciei Adenophora liliifolia  

Numele speciei Nr. Indivizi N WGS84 E WGS84 Grid 200 

Adenophora liliifolia 1 46.69934 23.59248 BM448 

Adenophora liliifolia 3 46.70931 23.57598 BM261 

Adenophora liliifolia 38 46.71305 23.57749 BM203 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren 
pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunţă 
autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENTE 
Echipamentele necesare pentru studiile floristice sunt următoarele: 
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 Ruletă 

 ramă metrică 

 lupă 

 microscop 

 receptor GPS 

 hărţi 

 aparat de fotografiat 

 fișe standard de observaţie tipărite 

 instrument de scris 

 recipiente din plastic pentru colectarea materialului botanic 

 coli de ziar pentru herborizarea materialului botanic colectat 

 literatură de specialitate (determinatoare botanice) pentru identificarea speciei. 
 
Echipament necesare pentru ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat) 

 caiet de teren 

 pixuri 

 cizme de cauciuc 

 pelerină 

 GPS 

 mașină de teren 

 combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Eleocharis carniolica (cod Natura 2000: 1898) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
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 și cu nervura mediană verde, cea inferioară lat ovată, mai 
mică decât celelalte, înconjoară incomplet baza spicului. Are două pistile, baza pistilei este ¼-1/3 ori mai larg 
decât fructul, conic îngroşat, puternic delimitat de fruct, rămâne observabil şi după maturizarea fructului. 
Setele perigoniale sunt mai puţine de 6, și 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, dar se reproduce si vegetativ. 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale si starea de conservare a speciei Eleocharis carniolica in Situl Pădurea Făget 
– Valea Morii? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Monitorizarea stării de conservare și mărimea efectivelor din situl studiat de expert botanic 

 Perioada de monitorizare este iulie – august 
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 Periodicitate: anual în primii cinci ani, apoi din trei în trei ani 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1). Aceste locaţii și habitatele potenţiale pentru specia vor fi vizitate şi parcurse detaliat folosind un de 
grid de 200×200 m (maxim), în perioada de înflorire.  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolaţi vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
foarte mic  

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite, astfel încât timpul de lucru pe teren 
să fie optimizat. Ulterior, datele din fişele de observaţie vor fi transferate în baza de date în format Excel si GIS.  

 Caracteristicile speciei care necesită a fi monitorizate sunt următoarele:  
o tipurile de habitate în care apare 
o evoluţia, starea şi mărimea populaţiilor: densitatea (numărul exact de indivizi/ suprafaţă) și acoperire 
în fiecare an (în primii cinci ani) pentru aflarea dinamicii populaţiei 
o gradul de noutate; gradul de periclitare;  
o schimbări ale compoziţiei specific fiecărei comunităţi vegetale caracteristice; 

 Pentru cercetarea speciei vor fi urmărite şi înregistrate atât atributele cantitative (mărimea 
populaţiilor, densitatea, acoperirea realizată de fiecare populaţie), calitative (starea fenologică şi vitalitatea 
indivizilor) cât şi cele dinamice (mortalitatea, natalitatea, emigrarea şi imigrarea indivizilor). 

 Vor fi inventariate acele habitatele edificate de asociaţiile vegetale în compoziţia cărora se regăseşte 
specia vizată, fiind notate speciile caracteristice şi dominante, speciile rare, suprafaţa acoperită, habitatul 
caracteristic, prezenţa/absenţa speciilor cu impact negativ, atât alohtone cât şi autohtone etc. Se vor nota, de 
asemenea, aspecte privind structura vegetaţiei pentru fiecare localizare a taxonului vizat; 

 Vor fi notaţi toţi parametrii utili în analizele din laborator, respectiv altitudinea, expoziţia, înclinaţia 
pantei, gradul de umiditate/uscăciune, gradul de naturalitate/ antropizare etc. 

 Pentru specia vizată vor fi efectuate următoarele acţiuni:  
o Vor fi număraţi toţi indivizii speciei vizate (tulpini florifere) în habitatele indicate; 
o Se vor nota acoperirea şi abundenţa/dominanţa speciilor vegetale din cadrul asociaţiei vegetale în care 
va fi identificată specia vizată (eșantion de 4 × 4 m); 
o Vor fi număraţi separat indivizii înfloriţi, cei aflaţi în stare vegetativă, cei cu fructe/ seminţe; 
o Numărarea indivizilor se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea vreunui specimen; 
o Nu se vor recolta indivizi; pentru identificarea corectă a fiecărui taxon se vor efectua cât mai multe 
fotografii de ansamblu/ habitus/ detaliu, precum şi asupra asociaţiilor vegetale/ habitatelor în care aceştia vor 
fi identificaţi; 
o Vor fi notate toate tipurile de presiuni şi ameninţări din interiorul şi din vecinătatea suprafeţei 
eşantionate; 
 
Fișa de observaţie pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură:  

Denumirea taxonului: 

Data observaţiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă 
inventariat:  

Atribute Valori înregistrate 

 Directe 

Număr total de indivizi/eșantion  

Număr tulpini florifere/vegetative  

Dominanţa (Scara Braun-Blanquet):  

Dinamica populaţiei:  

Stadiul ciclului biologic al taxonului (fenofaza):  
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Boli/dăunători:  

 Indirecte 

Tipul de habitat:  

Suprafaţa habitatului:  

Condiţiile habitatului:  

Expoziţia:  

Gradul de înclinare a pantei:  

Tipul de substrat:  

Gradul de umiditate:  

Gradul de luminozitate:  

Temperatura atmosferică:  

Alţi taxoni rari prezenţi în sit:  

 Presiuni/ ameninţări*: 

 

 
Comentarii: 

 

 
Perspective: 

 

*Surse de presiune antropică în zona unde au fost observaţi indivizii plantei (clădiri izolate, terenuri agricole, 
localităţi, baraje pe cursul apelor etc.). De asemenea, se recomandă estimarea unei distanţe a sursei de impact 
faţă de habitatul unde au fost observate plantele, și, în măsura în care se poate, magnitudinea impactului 
(estimarea se poate face pe o scară de la 0 la 10, unde 0 este lipsa impactului, iar 10 este o manifestare 
puternică a impactului). Dacă în zonă se manifestă mai multe surse de impact concomitent și dacă observatorul 
consideră că se poate, este recomandată o prioritizare a surselor de presiune antropică (acest lucru se poate 
face prin procente, de la 0 la 100%, unde 0% reprezintă contribuţie nulă iar 100% înseamnă că există doar o 
sursă de impact responsabilă). 
 
Pentru inventarierea celorlalte specii din compoziţia asociaţiilor vegetale caracteristice fiecărei specii vizate, va 
fi utilizată o fișă standard cu următoarea structură: 
 

Data: Nr. fișă: 

Numele observatorului: 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat: 

Taxoni identificaţi: 

 

 
Studiul speciilor de floră vizate de proiect va presupune observaţii desfășurate pe parcursul întregului an, în 
funcţie de fenologia fiecărei specii în parte, pentru a putea inventaria cât mai complet fiecare specie și toate 
zonele în care acestea vegetează, precum și pentru a surprinde aspectele fenologice ale habitatelor 
caracteristice. Astfel, se vor efectua deplasări pe teren în perioada de primăvară-toamnă.  
 
Monitorizarea anuală a efectivului populaţiei de ranger 

 Perioada de monitorizare este iulie – august (perioada de înflorire) 

 Periodicitate: anual 

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolaţi vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor  

 Lista punctelor de monitorizare se va actualiza după fiecare monitorizare integrală făcută de expert 
extern. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite. 
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 Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
Fișa de observaţie pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură:  

Denumirea taxonului: 

Data observaţiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea 
eșantionului de probă 
inventariat:  

Nr crt Nr de tulpini florifere 
/suprafaţa de probă 

Media Suprafaţa zonei Efectivul/zona 

     

  

  

  

  

  

  

Total     

Observaţii: 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren 
pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunţă 
autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENTE 
Echipamentele necesare pentru studiile floristice sunt următoarele: 

 Ruletă 

 ramă metrică 

 lupă 

 microscop 

 receptor GPS 

 hărţi 

 aparat de fotografiat 

 fișe standard de observaţie tipărite 

 instrument de scris 

 recipiente din plastic pentru colectarea materialului botanic 

 coli de ziar pentru herborizarea materialului botanic colectat 

 literatură de specialitate (determinatoare botanice) pentru identificarea speciei. 
 
Echipament necesare pentru ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat) 

 caiet de teren 

 pixuri 
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 cizme de cauciuc 

 pelerină 

 GPS 

 mașină de teren 

 combustibil 
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Protocol de monitorizare pentru specia Lutra lutra (cod Natura 2000: 1355) 

pentru Situl Someșul Mic 
DESCRIEREA SPECIEI 
Vidra este o specie predominant nocturnă, întâlnit rar, datorită modului de viaţă ascuns. Recensământul speciei 
în principal se bazează pe monitorizarea diferitelor urme în apropierea apelor. Prezenţa speciei pe o anumită 
porţiune de mal este semnalată de fecaliile cu un miros caracteristic de peşte, excreţia anală, urmele 
picioarelor, urme de râcâi pe mal sau “mingile” din ierburi, precum şi urmele prăzilor lăsate pe mal. 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Someșul Mic 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Tehnica recomandată de SSC Otter Specialist Group, descris ca “Metodă standard” în recensământul și 
monitorizarea vidrelor de către Reuther et al. (2000) propune o eșantionare pe o lungime de 600 m pe fiecare 
a 5 km a malurilor de ape. 
Coasta apelor se va împărţi în porţiuni de 5 km, numite unităţi de evaluare, din care este cercetată un segment 
de 600 m, unde se vor înregistra toate urmele care indică prezenţa speciei. 
Deoarece mărimea teritoriului vidrelor este aproximtiv 5 km, această metodă permite identificarea tuturor 
exemplarelor / familiilor de vidre. Totodată în cazul unor rezultate negative pe un segment de 600 m, se poate 
considera lipsa vidrei pe unitatea de evaluare respectivă (Lanszki et al. 2008). 
 
Perioada de monitorizare  
În condiţii optime în luna februarie 
tot anul 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   
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DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Lutra lutra   

mascul femelă adult subadult 

Prezenţa habitatului   

Felul observaţiilor: observaţie 
directă / rămășiţă din prăzi / fecalii 
/ excreţia anală / amprente / urme 
de râcâi / alte semne 

  

Calitatea semnelor observate: 
vechi / proaspăt 

  

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pentru calcularea gradului de favorabilitate se va ţine cont de următoarele aspecte: 
 
raportul semnelor proaspete / vechi 
frecvenţa semnelor 
 
Habitat optim 

 existenţa vegetaţiei de pe mal 

 apă permanentă 

 apă nepoluată populată de pești 
Habitat sub-optim 

 lipsa vegetaţiei pe 50% din lungimea malului habitatelor acvatice 
Habitat nefavorabil 

 Perioada acvatică variabilă 

 lipsa sau procentul redus al vegetaţiei de pe mal 

 apă poluată 
 
Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză. 
 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
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ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Cizme de cauciuc 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS. 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei (sau o aerofotogramă); 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Emys orbicularis(cod Natura 2000: 1220) 
pentru siturile Soemșul Mic și Făgetul Clujului și Valea Morii 

 
DESCRIEREA SPECIEI 
Ţestoasă de apă (Emys orbicularis) este o ţestoasă de talie mică, carapacea ovală fiind la masculi 14-17 de cm, 
iar la femele 14-18 de cm. Plastronul este alcătuit din 12 plăci (6+6) ocazional împărţite. Culoarea carapacei 
adulţilor este cafeniu-întunecat cu pete rotunde sau lini întrerupte galbene, la exemplarele imature petele sunt 
confuze. Plastronul la adulţi poate să varieze de la galben până la cafeniu, la exemplarele imature negru-cafeniu 
cu marginile pătate gălbui. 
 

 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Someșul Mic 
- Evaluarea eficienţei măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
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 Perioada de monitorizare este pe tot parcursul sezonului cald: aprilie – octombrie. 

 Vor fi monitorizate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 

 Primul pas este identificarea tuturor habitatelor acvatice din zona de studiu (prin deplasări în teren 
pe itinerarii, utilizarea hărţilor, aerofotograme, rapoarte 2014, etc.), plecând de la rapoartele din 2014. Pe 
zonele studiate vor fi amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din 
aceste griduri asigurăm distribuţia egală a efortului și acoperirea omogenă a zonei studiată 

 Bălţile și braţele moarte greu accesibile, sau cu vizibilitate compromisă vor fi parcurse cu barcă. 

  
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 
 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Emys orbicularis   

mascul femelă adult  

Prezenţa habitatului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru calcularea gradului de favorabilitate se va ţine cont de următoarele aspecte: 
Habitat optim 
 Apă permanentă 
 Bălţile permanente adânci cu vegetaţie densă 
 Prezenţa arboretului bătrân de-a lungul malului 
 Vegetaţia plutitoare oferă locuri ideale de însorire, dacă acestea pot susţine greutatea animalelor 
 Zone însorite cu soluri afânate pentru depunerea pontelor 
Habitat suboptim: 
- Absenţa arboretului de-a lungul malului 
- Prezenţa speciilor de ţestoase acvatice invazive 
 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
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efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
 
Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

- Cizme de gumă 

- Creion, carnet de notiţe; 

- Hărţi ale zonei (sau o aerofotogramă); 

- Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

- GPS 

- Barcă 

- Mașină de teren 

- Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Bombina variegata (cod Natura 2000:1193) 
pentru situl Someșul Mic 

 
DESCRIEREA SPECIEI 
Izvorașul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) este o broască de talie mică (40-50 mm), cu un corp 
îndesat. Capul este relativ mare a cărui latitudine depășește longitudinea, pupilele fiind triunghiulare sau în 
formă de inimă. Culoarea dorsală este cenușiu-deschis ocazional verde. Abdomenul este marmurat cu pete 
galbene care nu se disting, pe bază de albastru-cenușiu care este dominant. 
Habitate: a bălţilor temporare de pe pajiști 
 

Bombina variegata 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
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JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Someșul Mic 
- Evaluarea eficienţei măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 

 Perioada de monitorizare este pe tot parcursul sezonului cald: aprilie – octombrie. 

 Vor fi monitorizate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 

 Primul pas este identificarea tuturor habitatelor acvatice din zona de studiu (prin deplasări în teren 
pe itinerarii, utilizarea hărţilor, aerofotograme, rapoarte 2014, etc.), plecând de la rapoartele din 2014. Pe 
zonele studiate vor fi amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din 
aceste griduri asigurăm distribuţia egală a efortului și acoperirea omogenă a zonei studiată 

 în cazul bălţilor de mari dimensiuni se vor inventaria indivizii prin prindere cu ciorpacul. 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Emys orbicularis   

mascul femelă adult  

Prezenţa habitatului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru calcularea gradului de favorabilitate se va ţine cont de următoarele aspecte: 
Habitat optim 
- durata perioadei acvatice este de cel puţin 2 luni respectiv se observă indivizi metamorfozaţi în mod 
regulat, cel puţin o dată pe an, dar posibil și de mai multe ori pe an 
- adâncimea habitatului nu e prea mare (max 20-30 cm) 
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- acoperirea vegetaţiei nu e prea mare (sub 50%) 
- calitatea apei bună, fără surse de poluare; 
Habitat sub-optim 
- acoperirea vegetaţiei prea mare (peste 70%) 
- se observă indivizi metamorfozaţi ocazional; 
Habitat nefavorabil 
- durata perioadei acvatice este mai puţin de o lună 
- nu se observă indivizi metamorfozaţi 
- calitatea apei e nefavorabilă (poluare, conţinut ridicat de minerale) 
 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situaţiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

- Ciorpac cu mâner telescopic 

- Cizme de cauciuc 

- Creion, carnet de notiţe; 

- Hărţi ale zonei 

- Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

- GPS 

- Mașină de teren 

- Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Maculinea teleius (cod Natura 2000: 1059) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
Specia prezintă dimorfism sexual: la mascul, partea dorsală a aripilor este de culoare albastru-cenușiu, cu pete 
brune, iar la femelă este caracteristică suprafaţa redusă a zonei albastre de la baza feţei inferioare a aripilor. La 
ambele sexe partea ventrală a aripilor este cenușie. Anvergura aripilor este 27-36 mm. Specia are nevoie de 
plante gazde specifice (Sanguisorba officinalis) pentru hrană (larve) și de furnici gazdă specifice (Myrmica spp.) 
pentru dezvoltarea larvelor. 
Habitat: fâneţe și pajiști umede, zone umede cu sorbestrea (Sanguisorba officinalis L.) 
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Maculinea teleius, partea ventrală a aripilor (loc: Făgetul Clujului, foto: Osváth-Ferencz Márta) 

 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Pentru inventarierea speciei Maculinea teleius este recomandată utilizarea metodei transectelor.  Metoda 
constă în parcurgerea unor trasee liniare desemnate anticipat, și notarea fiecărui individ împreună cu distanţa 
acestuia faţă de traseu. Lungimea ideală unui transect este 500 de m, iar numărul transectelor utilizate trebuie 
să fie între 3 și 20. Studiul necesită 15 zile petrecute pe teren (8 zile-iulie, 7 zile-august). Datorită faptului că în 
situl Natura 2000 “Făgetul Clujului-Valea Morii” habitatul corespunzător pentru specia Maculinea teleius are o 
arie redusă, este posibilă parcurgerea totală a suprafeţei evaluate. Identificarea habitatelor corespunzătoare 
se poate efectuată cu ajutorul unei metode sistematice. Pe zona studiată trebuie amplasată un grid cu celule 
de 200×200 de metri, total 201 pătrate. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest grid, se poate asigura 
o distribuţie egală a efortului și o acoperire omogenă a zonei studiate. 
Perioada optimă de colectare a datelor: în perioada de zbor a speciei din a doua jumătate a lunii iulie pâna a 
doua jumătate a lunii august. Transectele se parcurg în general între orele 10 și 17 (depinzând de temperatură). 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 
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DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Emys orbicularis   

mascul femelă adult  

Prezenţa habitatului   

Prezenţa plantelor gazdă   

Prezenţa furnicilor gazdă   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  
- Fileu entomologic 
- Bocanci de tură 
- Pelerină de ploaie 
- Pălărie 
- Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 
- Creion, carnet de notiţe; 
- Hărţi ale zonei 
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- Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat) 
- GPS și acumulatori 
- Încărcător de baterii 
- Mașină de teren 
- Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Isophya stysi (cod Natura 2000:4050) 
pentru Siturile Poienile de la Şard și Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
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 șăntuite. 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 
aceeași lungime ca și 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 ușor rotunjită. 
La mascul cercii, înainte de treimea lor distală sunt puternic și brusc curbaţi. Treimea lor distală este aproape 
dreaptă, subţire, ușor 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 și curbat. 
Placa subgenitală lată și rotunjită (Kis 1976). 
Habitat: Trăiește pe pajiști mezofile Se întâlnește pe ierburi înalte cu frunze late cum sunt Veratrum, etc. si pe 
tufișuri mici de Rubus și Prunus. Este o specie fitofagă și polifagă, care consumă mai ales dicotiledonate 
(Corylus, Linaria, Rumex). 
 

 
Isophya stysi  – mascul adult din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii. 
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Isophya stysi – femelă adultă din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii. 

 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Pentru estimarea mărimii și abundenţei populaţiilor de Isophya stysi, este recomandată combinarea și folosirea 
alternativă, în funcţie de calitatea vegetaţiei, a următoarelor două metode (Iorgu et al. 2013): (i) capturarea cu 
fileul entomologic, identificarea, numărarea și apoi eliberarea, cu grijă, a adulţilor întâlniţi pe un transect 
prestabilit; (ii) identificarea masculilor adulţi prin înregistrarea stridulaţiilor și analiza acestora direct pe teren. 
În timpul după-amiezii și 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 
fâșie de circa 1 m lăţime. Cu plasa aceasta se fac mișcări de cosire în iarbă, în frunzișul arbuștilor, copacilor, iar 
insectele căzute în plasă se adună direct cu mâna sau cu o pensă.  Pentru standardizare, se folosesc un număr 
egal de cosiri (de obicei înte 10 și 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 și am eliberat exemplarele astfel colectate. Au fost numărate și notate separat 
exemplarele juvenile, iar în cazul exemplarelor adulte au fost notate separat numărul masculilor și cel al 
femelelor. 
Efectivele care trăiesc pe tufișuri, 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, și care sunt precedate de câteva 
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impulsuri distincte. Cântă mai ales după masa și seara. Masculii când se simt ameninţaţi, produc frecvent un 
sunet de atenţionare scurt dar puternic (Iorgu & Iorgu 2008).  
Perioada optimă de colectare a datelor: Iunie-august, în timpul după-amiezii și amurgului. 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Isophya stysi    

mascul femelă adult larve 

Prezenţa habitatului   

Prezenţa plantelor gazdă   

Prezenţa tufărișului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  
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 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Colias myrmidone (cod Natura: 4030) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
Diagnoza: se deosebeşte de C. crocea prin culoarea portocalie mai intensă, roşcată, precum şi prin absenţa 
nervurilor galbene din banda neagră a a. a. Femela, are tivul negru al a. a. întrerupt de pete galbene. Masculul 
are banda neagră a a. a. mai îngustă decât la C. crocea, iar pe faţa dorsală a a. p. o pată androconială evidentă. 
Habitat: pajişti mezofile şi mezoxerofile, cu încărcătură relativ mare (15-30%) de tufe. Larvele se dezvoltă pe 
Chamaecytisus ratisbonensis, Cytisus nigricans şi alte specii de Cytisus. 
 

Colias myrmidone (Foto: Vizauer Tibor Csaba). 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
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 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Pentru inventarierea speciei Colias myrmidone, este nevoie de mai multe ieșiri pe teren. Metoda cea mai 
eficientă este în general metoda transectelor lineare, dar acesta poate varia în funcţie de mărimea și structura 
habitatului. În mod ideal se obţine parcurgerea totală a suprafeţei evaluate. Identificarea habitatelor 
corespunzătoare se efectuează cu ajutorul unei metode sistematice. Pe zona studiată a se amplasează un grid 
cu celule de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest grid asigurăm o distribuţie 
egală a efortului și o acoperire omogenă a zonei studiate.  
În timpul inventarierii prin metoda cu transecte, se identifică indivizii din specia vizată pe un coridor cu o lăţime 
de aproximativ 6-7 m. Pentru identificare se prind idivizii cu o plasă entomologică adecvată pentru prinderea 
fluturilor. 
Perioada optimă de colectare a datelor: începând cu luna mai și până în luna octombrie, astfel încât cele două 
perioade de zbor să fie acoperite 

 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 
 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Colias myrmidone   

mascul femelă adult  

Prezenţa habitatului   

Prezenţa plantelor gazdă   

Prezenţa tufărișului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
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Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Lycaena dispar (cod Natura: 1060) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
Lycaena dispar se poate întâlni în păduri de luncă și cele mlăştinoase şi umede, lizierele pădurilor unde se 
găseşte planta gazdă a specie, Rumex hydrolapathum, R. aquaticus, Polygonum bistorta. Specia apare în 
vegetaţia din apropierea corpurilor de apă curgătoare, în zonele învecinate cu lunca râurilor sau a corpurilor 
de ape mai mici.  
Perioada de zboară: Specia L. dispar are două generaţii, primul zboară în mai-iunie, iar al doilea în august-
septembrie. 
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Lycaena dispar mascul (la sânga) și femelă (la dreaptă). (Foto – Cristian Mihai (Fotografia se găsește pe linkul: 
http://www.ukbutterflies.co.uk/). 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Observaţiile de prezenţă-absenţă se efectuează pe parcursul întregii perioade de dezvoltare și de zbor. Metoda 
de colectare a datelor constă în parcurgerea unor trasee liniare (cca. 500 m) și notarea fiecărei individ împreună 
cu distanţa acesteia faţă de traseu. Astfel se vor cunoaște numerele specimenelor prezente și locaţia lor. 
Probabilitatea detectării unui individ scade cu creșterea distanţei acestuia faţă de observator, indivizii 
îndepărtaţi sunt observate în procent mai mic. Cu ajutorul acestei metode se estimează densitatea populaţiilor 
speciilor prezente (detectate). Numărul transectelor utilizate va fi între 3 și 20. 
Perioada optimă de colectare a datelor: Mai-Iunie, August-Septembrie 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 
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Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Lycaena dispar   

mascul femelă adult  

Prezenţa habitatului   

Prezenţa plantelor gazdă   

Prezenţa apei curgătoare   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a 
efectivului populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Echipament ranger 

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei (sau o aerofotogramă, cu caroiaje de dimensiune 2 x 2 km, 5 x 5 km); 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
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Protocol de monitorizare pentru specia Euphydryas maturna (cod Natura 2000: 1052) 

pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 
DESCRIEREA SPECIEI 
Fluturele maturna este o specie decorativă care se poate identifica ușor și care apare uneori în număr mare, astfel 
fiind ușor de observat. Culoarea de fond a aripilor si marginea neagra a acestora variază foarte mult local si regional. 
De asemenea pot sa apară diferenţe între indivizii aceleași colonii sau între  sezoane. Modul de viaţă este una 
complicată, împerecherea, depunerea de ouă și hrănirea larvelor este posibil numai în zone de la marginea 
pădurilor și poieni. Specia este inclusă pe lista speciilor de plante și animale a căror conservare necesită 
desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecţie specială avifaunistică. Fluturele maturna trăiește 
într-un biotop bine definit. Larvele pre-hibernale se dezvoltă pe Fraxinus excelsior, în condiţii de umbră și de 
umiditate ridicată, cu 1,5-3m deasupra nivelului de sol. Ouăle de înainte de diapauză sunt de obicei grupate pe 
anumite copaci sau frunze. Larvele ies din ouă la mijlocul sau sfârșitul lunii junie, având un ciclu de viaţă de un an. 
Habitat Habitatele preferate sunt luminișurile mici cu planta de gazdă Fraxinus excelsior. 
 

Euphydrias maturna (Foto: Vizauer Tibor Csaba). 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 
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 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Colectarea acestor date se efectuează când larvele se hrănesc pe foile de Fraxinus și Ligustrum. Colectarea datelor 
se face cu metoda de transect în linie. În zona respectivă trebuie notate numărul grupurilor de omizi și a omizilor 
observate pe o fâșie de 10 m (5 m la dreapta și la stânga de observator) plimbând dealungul unei linii desemnate 
anterior. Lungimea unui transect va fi de 200 de m, iar numărul transectelor utilizate va fi între 3 și 20. Adulţii pot 
fi observaţi în marginile de pădure, drumuri forestiere și luminișuri, poieni cu tufișuri.  
În timpul inventarierii prin metoda cu transecte, se identifică indivizii din specia vizată pe un coridor cu o lăţime 
de aproximativ 6-7 m. Pentru identificare se prind idivizii cu o plasă entomologică adecvată pentru prinderea 
fluturilor. 
Perioada optimă de colectare a datelor: din a doua jumătate a lunii mai pâna sfârșitul lunii iunie 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Euphydrias maturna   

mascul femelă adult omizi 

Prezenţa habitatului   

Prezenţa plantelor gazdă   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 
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OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a efectivului 
populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și analize ale datelor 
existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se 
anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

 
Protocol de monitorizare pentru specia Eriogaster catax (cod Natura 2000: 1074) 

pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 
DESCRIEREA SPECIEI 
Morfologia externă a adulţilor: anvergura aripilor de la 14-17 mm până la 30-35mm. Corpul și aripile cărămizii-
roșcate cu nuanţe cenușii, treimea distilă a aripilor anterioare este violet. Cele două benzi transversale sunt galben-
portocalii, iar pata discoidală este albă și rotundă. Faţa dorsală este de aceeași culoare, dar este mai întunecată. 
Femelele sunt mai mari. Abdomenul se termină cu un smoc de peri cenușii albicioși. Nu se poate confunda cu altă 
specie, decât cu Eriogaster rimicola, din cauza coloritului, dar la E. rimicola pata discoidală nu are delimitare. Dar 
specia E. rimicola se hrănește exclusiv cu frunze de Quercus și are a răspândire mai sudică. O altă specie mai 
apropiată este Eriogaster lanestris, cu culori mai închise și pete deschise mai multe în număr pe aripi, dar nu are 
pata discoidală delimitată cu un cerc subţire închisă la culoare. 
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Morfologia externă, coloratura omizilor: aprox. 50 mm lungime, negre cu smocuri de peri gri-deschis iar pe spate 
prezintă peri scurţi bruni sau perii lungi albui, și pete galbene și albastre. 
Femela depune ouăle pe ramuri subţiri dar rezistente, apoi le acoperă cu o substanţă lipicioasă pe care prinde perii 
gri, groși, de pe abdomen. Iernarea are loc sub această formă. Larvele apar la sfârșitul lunii martie sau în aprilie, 
dar data eclozării mai des coincide cu începerea înfloririi păducelului (C. monogyna). Larvele cresc repede, ajung 
în ultimul stadiu cam într-o lună. Stadiile de larve tinere (L2-L3) și mai avansate (L4-L5) au aceleași culori, dar în 
ultimul stadiu părul omizilor devine mai lung și mai dens. Larvele tinere (L1-L3) se găsesc împreună în „cuiburi de 
omide”. Începând cu stadiul L3 larvele se împrăștie și apoi se găsesc unul câte unul. Aceste larve nu se hrănesc 
până când nu î-și găsesc o nouă plantă gazdă. Adulţii au perioada de zbor în lunile septembrie-octombrie. Lista 
plantelor pe care se hrănesc larvele fluturilor: Plantele gazdă a speciei sunt Prunus spinosa și Crataegus monogyna. 
Habitat: pajiști cu vegetaţie arboriști 
 
 

Eriogaster catax. (Foto: Rákosy László). 
 

INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 
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 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Evaluarea populaţiilor de omizi se efectuează când larvele se găsesc in cuiburi, înainte de dispersia lor. În zona 
respectivă trebuie notate numărul cuiburilor și a specimenelor observate pe o fâșie de 10 m (5 m la dreapta și la 
stânga de observator) plimbând dealungul unei linii desemnate anterior de o lungime de 500 metri (transect în 
linie) (Settele 2006). Numărul transectelor utilizate va fi între 20-40. Recensământul se va efectua timp de 20 zile 
în perioada 15 martie 2014 - 15 aprilie 2014. 
Evaluarea populaţiilor de adulţi va fi efectuată în toamnă, pe sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie 
când adulţii pot fi observate cu ajutorul capcanelor cu lumină (Steiner şi Häuser 2010), astfel pe un număr de cel 
puţin 5 puncte este nevoie și de folosirea capcanelor cu lumină în timpul roirii adulţilor. Acest studiu necesită 10 
zile consecutive între 25 septembrie 2014 – 15 octombrie 2014. 

 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Eriogaster catax   

mascul femelă adult omizi 

Prezenţa habitatului   

Prezenţa plantelor gazdă   

Prezenţa tufărișului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 
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Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a efectivului 
populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și analize ale datelor 
existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se 
anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger şi transmise directorului spre analiză. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Leptidea morsei (cod Natura 2000:4036) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
Morfologia externă a adulţilor: aripile sunt complet albe, cu o ușoară prăfuire neagră în regiunea bazală a aripilor 
anterioare, care se întinde puţin și pe costă. În regiunea apicală, se află o pată neagră, traversată de 2-3 nervuri 
albe. Pe partea inferioară a aripilor anterioare se observă o pată apicală de aceeași mărime ca cea de pe partea 
superioară, dar de culoare verzuie. Femela are pata apicală mai redusă, ca la mascul, uneori chiar total absentă. 
Dorsal marginile distale și nervurile sunt striate cu gri până în margine. Ventral aripile sunt cenușii. 
Este o specie morfologic foarte asemănătoare cu Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) și Leptidea reali Reissinger 
1989. Diferenţele morfologice sunt în apexul aripilor anterioare, care e subacută la specia morsei și este rotunjită 
la sinapis/reali; pata apicală mai redusă la morsei și mai dezvoltată la sinapis/reali; culorile de pe faţa inferioară a 
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aripilor posterioare se pot distinge prin nuanţe destul de apropiate; iar anvergura la specia morsei este de 40-46 
mm, iar la sinapis/reali 36-40 mm. De fapt aceste diferenţe între cele două specii (morsei vs. sinapis/reali) sunt atât 
de reduse încât pe teren este extrem de dificil separarea lor. Totuși se pare că L. morsei este o specie bine separată 
de restul complexului L. sinapis, deoarece rezultatele analizelor genetice dovedește diferenţa dintre această specie 
și restul complexului. Dimorfismul sezonier constă în aceea că la mascul pata apicală e difuză la generaţia vernală, 
și pronunţată la generaţia estivală. De asemenea, masculul din generaţia vernală prezintă, o proeminenţă 
accentuată a aripii în regiunea apicală, redusă sau absentă, la generaţia estivală, unde aripa e rotunjită ca la L. 
sinapis. 
Plantele gazdă a omizilor sunt Lathyrus niger and L. verna (Höttiger 2004). Specia L. morsei de altfel este asociată 
cu habitatul speciei Neptis sappho  Prima generaţie apare de la mijlocul lunii aprilie până la finele lunii mai, a doua 
de la finele lunii iunie la jumătatea lui august. 
Habitat Trăiește în liziere de păduri, tufărișuri, fâneţe, pajiști. 
 

Leptidea morsei (Foto: Urák István). 
 

INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienţei măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
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METODE UTILIZATE 
Colectarea datelor se face cu metoda de transect în linie. În zona respectivă trebuie notate numărul grupurilor de 
omizi și a omizilor observate pe o fâșie de 10 m (5 m la dreapta și la stânga de observator) plimbând dealungul 
unei linii desemnate anterior. Lungimea unui transect va fi de 200 de m, iar numărul transectelor utilizate va fi între 
3 și 20. Adulţii pot fi observaţi în marginile de pădure, drumuri forestiere și luminișuri, poieni cu tufișuri.  
În timpul inventarierii prin metoda cu transecte, se identifică indivizii din specia vizată pe un coridor cu o lăţime 
de aproximativ 6-7 m. Pentru identificare se prind idivizii cu o plasă entomologică adecvată pentru prinderea 
fluturilor. 
Perioada optimă de colectare a datelor: din a doua jumătate a lunii aprilie pâna la începutul lunii iunie, și  în 
perioada iulie-august 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Leptidea morsei   

mascul femelă adult omizi 

Prezenţa habitatului   

Prezenţa plantelor gazdă   

Prezenţa tufărișului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
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ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a efectivului 
populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și analize ale datelor 
existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se 
anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Euphydryas aurinia (cod Natura 2000: 1065) 

pentru Siturile Poienile de la Şard și Făgetul Clujului și Valea Morii 
DESCRIEREA SPECIEI 
Diagnoza: În partea inferioară a aripilor posterioare se găsește un rând de puncte negre care nu apar în cazul speciei 
Euphydrias maturna cu care poate fi confundată. Pe aripile inferioare banda ariei marginale este lată, în partea 
internă a unelor pete se găsesc părţi galbene șterse, în dosul bandei se găsește o altă bandă sinuoasă și întreruptă, 
care este alcătuită din pete galbene. Petele care se găsesc între petele celulelor și nervura basală au tot o culoare 
galbenă. Pe partea superioară a aripilor posterioare petele distale, petele care se găsesc în celulă și cele care se 
găsesc între cele menţionate recent au tot o culoare galbenă, așadar partea superioară a aripilor are o structură 
destul de bălţată în ceea ce privește coloritul lor. Partea inferioară a aripilor are pete alb-gălbuie sau gri-gălbuie 
șterse, banda nervurei basale și a liniei de pete alb-argintii (pete de „mărgea”) are a culoare roșcată, petele negre 
care se găsesc în banda roșcată se pot distinge bine, și au o margine ștearsă galbenă-roșcată. 
Habitat 
În ţară apare local și în populaţii izolate în Banat și Transilvania. În Europa este răspândită într-o arie mare, având 
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dintre speciile de Euphydrias cea mai largă răspândire. Se întâlnește în locuri umede sau uscate, luminișuri sau 
margini de păduri de foioase, pe teren mlăștinos. 
Biologie: Are o singură generaţie pe an care poate fi observată în lunile mai-iulie. În zilele înnorate este extrem de 
dificil de observat deoarece adulţii se ascund în vegetaţie. 
Lista plantelor pe care se hrănesc larvele fluturilor: Plantele gazdă a larvelor sunt Succisa pratensis, Scabiosa spp. 
și Plantago spp. 
 

Euphydryas aurinia mascul (la sânga) și femelă (la dreaptă). 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 
 
METODE UTILIZATE 
Observaţiile de prezenţă-absenţă se efectuează pe parcursul întregii perioade de zbor. Recensământul va fi 
efectuată de-a lungul unor transecte desemnate anticipat (metoda de transect în linie). Lungimea unui transect va 
fi de 500 de m, iar numărul transectelor utilizate va fi între 3 și 10. Recensământul va fi efectuat timp de 30 zile în 
perioada mai-iunie. 15 zile în perioada 10 mai-31 mai, și respectiv 15 zile în perioada 1 iunie-30 iunie. Roirea speciei 
este la sfârșitul lunii mai. Plantele gazdă a larvelor sunt Succisa pratensis, Scabiosa spp. Şi Plantago spp. În zilele 
înnorate este extrem de dificil de observat deoarece adulţii se ascund în vegetaţie. Așadar observaţiile pe teren 
vor fi efectuate în zilele senine, când temperature aerului este ridicat și este acalmie. Observaţiile vor fi efectuate 
între orele 9 și 17 când activitatea speciei este ridicată. 
Perioada optimă de colectare a datelor: 20 mai – 10 iulie 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fişă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 
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Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituţia 
de încadrare a operatorului) 

Alte informaţii La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafaţa investigată (m2) Metoda utilizată 

Leptidea morsei   

mascul femelă adult omizi 

Prezenţa habitatului   

Prezenţa plantelor gazdă   

Prezenţa tufărișului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a efectivului 
populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și analize ale datelor 
existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se 
anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  
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 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 

 
 
 

Protocol de monitorizare pentru speciile de pești Rhodeus sericeus amarus, Gobio kessleri, Cobitis taenia 
 
DESCRIEREA SPECIILOR 
Rhodeus (sericeus) amarus (Cod Natura 2000: 1134) 

 
 
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 subţiri și întregi. Pedunculul 
este scund și comprimat lateral. Marginea dorsalei este ușor convexă. Pectoralele sunt scurte, rotunjite la vârf. 
Solzii mari, mult mai înalţi decât lungi, persistenţi. 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, 
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dorsala și caudala cenușii, celelalte înotătoare bat în roșu. În lungul jumătăţii 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 erupţie 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. 
 
Cobitis (taenia) elongatoides (Cod Natura 2000: 1149) 

 
 
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 și ventral aproape orizontale. Spinul suborbitar este 
situat înaintea și 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 și una ventrală, ultima mai dezvoltată. Inserţia ventralei este situată puţin în urma celei a dorsalei. 
Caudala trunchiată sau ușor scobită, pectoralele și ventralele rotunjite. 
Solzii sunt imbricaţi, subovali, cu zona focală mică și excentrică. Linia laterală scurtă, în general nu depășește 
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 și apropiate, cea laterodorsală 
din pete înguste, și 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 și o dungă 
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oblică, de la ceafă până la gură (Bănărescu 1964).  
Dimorfism sexual. La femele radia a treia a pectoralei este mai lungă; la masculi radia a doua, care este ingroșată, 
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 și o pată neagră la baza peduncului codal (Bănărescu 1964). 
 
Romanogobio (Gobio) kessleri (Cod Natura 2000: 2511) 
 

 
 
Morfologie externă: Corpul scund și gros, relativ înalt și slab comprimat lateral. Pedunculul caudal gros și cilindric, 
grosimea sa în general mai mare decât înălţimea minimă. Tranșa dorsalei este ușor concavă. Caudala adânc scobită 
(Bănărescu 1964).  
Colorit: Faţa 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). 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se menţin efectivele populaţionale?  
Se menţine starea de conservare a speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
• Stabilirea dinamicii efectivului populaţional și stării de conservare 
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• Evaluarea impactului modului de management al suprafeţelor din Situl Someșul Mic 
• Evaluarea eficienţei măsurilor de management 
• Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 
• Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Metodologia de inventariere a speciilor de pești este uniformă pentru toate speciile din formularul standard al 
sitului, pentru toate speciile de pești se recomandă o singură monitorizare: 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.  
Ţinând cont de faptul că pe teritoriul sitului ROSCI0394 – Someşul Mic majoritatea apelor sunt ape curgătoare, iar 
apele stagnante (braţele moarte ale Someșului Mic) sunt de mică suprafaţă, colectarea probelor se va efectua cu 
aparatul de electronarcoză, ca o metodologie adecvată pentru evaluarea celor 3 specii ţinte (Rhodeus (sericeus) 
amarus, Romanogobio (Gobio) kessleri, Cobitis (taenia) elongatoides). 
Standardul european CEN/TC 230 Water analysis stabileşte modalitatea de evaluare a compoziţiei specifice, 
abundenţei şi diversităţii comunităţilor de peşti din râuri, lacuri şi ape costiere, în scopul calificării statutului lor 
ecologic. Aceste norme standardizează metodele de colectare a peştilor, pentru ca rezultatele obţinute de diferiţi 
cercetători să fie comparabile. Acest document prezintă o metodă de pescuit electric care să poată fi utilizată în 
capturarea peştilor, în scopul caracterizării bogăţiei în specii, compoziţiei, abundenţei şi structurii pe vârste a 
comunităţilor piscicole. 
Principalele componente ale unui aparat de electronarcoză sunt sursa de putere, panoul de control, cablurile, 
întrerupătoarele de siguranţă şi electrozii. Poate fi utilizat la pescuitul electric curentul continuu direct (CCD) sau 
curentul continuu pulsator (CCP). Curentul alternativ este foarte dăunător pentru peşti din acest motiv nu se 
utilizează. 
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Funcţionarea aparatului de electronarcoză 
 
Toate echipamentele de pescuit care generează curent electric trebuie să se încadreze în standardele CENELEC şi 
IEC şi să respecte legislaţia europeană în vigoare. Aceste aparate trebuie să fie capabile să scoată voltajul şi 
amperajul dorit pe toată durata de funcţionare. 
Aparatele portabile, care se transportă în spate în timpul funcţionării, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
- să aibă sisteme automate de întrerupere a curentului electric atunci când butonul 
întrerupătorului nu este apăsat, 
- să fie uşoare, pentru a fi transportate fără mare efort de cel care îl poartă 
- să aibă baterii din care nu se varsă conţinutul 
 
Pentru deplasarea în apă se folosesc cizmele de piept, iar pentru a colecta peştii şocaţi se foloseşte minciogul. Toţi 
peştii colectaţi sunt eliberaţi imediat după identificare.  
Procedeele şi locul de colectare a probelor: 
Procedeele de pescuit şi echipamentele utilizate depind de adâncimea apei din locul de colectare a probei. În 
pâraie şi râuri colectarea probelor poate fi făcută prin pescuitul electric de la mal sau din albie. În apele sitului 
Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic se pot utiliza cu succes echipamente portabile de pescuit, deoarece permit 
o mai mare mobilitate. Colectarea probelor se face din zonele litorale ale râului, dar şi în vad, acolo unde este 
posibil.  
Locul  de colectare a probelor se alege în funcţie de lăţimea şi adâncimea râului, astfel: 
- în râurile mici probele se pescuiesc în albie 
- în râurile mari şi mijlocii (ca Someşul Mic şi braţele moarte, bălţi) probele se colectează din apropierea malurilor 
şi din albie, unde este posibil 
În ambele cazuri mărimea probei trebuie să fie suficient de mare încât să includă speciile dominante şi să cuprindă 
setul complet de specii caracteristice râului respectiv, pentru a asigura reprezentativitate comunităţii respective de 
peşti.  
Colectarea probelor de peşti se face de către minim de 2 persoane. Prima care se află în amonte şochează peştii 
cu aparatul de electronarcoză, iar persoana care se află în aval le colectează cu un minciog. De multe ori cel care 
şochează peştii are posibilitatea să prindă primele exemplare şocate, iar cel care se află mai jos colectează 
exemplarele aduse de curentul apei. Peştii şocaţi au nevoie de 1-3 minute (depinde de specie şi de distanţa la care 
se află în momentul şocului) pentru a-şi reveni, iar această perioadă este suficient de lung pentru a le scoate din 
apă şi pentru a le număra, identifica etc. Colectarea probelor de ihtiofaună este standardizat, astfel probele luate 
din punctele de colectare asemănătoare pot fi comparate. 
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Colectarea probelor de către 2 persoane dintr-un pârâu de mărime mijlocie 

 
Mărimea suprafeţelor de pescuit: 
La colectarea probelor se va avea în vedere ca lungimea minimă a staţiilor de colectare să fie de (Pricope şi colab. 
2004): 

Dimensiunea râului Lungimea minimă a staţiei 

Pâraie mici, cu lăţimea < 5 m 20 m 

Râuri mici, cu lăţimea 5-15 m 50 m 

Râuri mari şi canale, lăţimea > 15 m > 50 m pe un mal sau pe ambele 

Ape cu vadul larg, cu adâncimea apei < 70 cm 200 m2 

Ape întinse (lacuri) > 50 m în zona litorală 

 
Perioada de recoltare: 
Perioada de recoltare a probelor de peşti trebuie aleasă în funcţie de biologia speciei ţintă și de condiţiile din teren. 
Astfel probele de ihtiofaună nu pot fi colectate pe timpul iernii, la începutul primăverii din cauza topirii zăpezii, 
ploilor dese și ca urmare a acestora creșterea și tulburarea apelor. Uneori pescuitul electric nu poate fi folosit la 
temperaturi ale apei sub 5°C, datorită faptului că peştii sunt inactivi şi prin urmare şi eficienţa metodei este redusă. 
În majoritatea cazurilor, ca şi în cazul sitului Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic în caz ideal colectarea probelor 
se va face vara și toamna 
Unde este posibil este recomandat şi verificarea capturilor pescarilor care deseori pot servi date importante (vezi 
Bănăduc 1999).  
Identificarea şi eliberarea capturii: 
Peştii vor fi identificaţi pe baza literaturii de specialitate (Bănărescu 1964, Gyurkó 1972, Pintér 1989, Pintér 2002, 
Kottelat & Freyhof 2007).  
Toţi peştii capturaţi sunt eliberaţi în zona din care au fost colectaţi. Eliberarea peştilor se face într-o zonă cu apă 
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lent curgătoare în apropierea malului. 
 
Având în vedere dimensiunea redusă al sitului, se recomandă pentru monitorizare toate punctele de unde au fost 
colectate probe în timpul evaluărilor în 2014. Monitorizarea trebuie să fie efectuată anual, în perioada de vară-
toamnă. 

 
Punctele propuse pentru monitorizarea tuturor speciilor de pești. 

 
Punctele propuse pentru monitorizare sunt următoarele:  
Coordonatele  
N47.08678 E23.93036 
N47.08083 E23.93111 
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N47.07683 E23.92905 
N47.08472 E23.93104 
N47.07420 E23.93377 
N47.12358 E23.91341 
N47.12666 E23.91285 
N47.06461 E23.91923 
N47.08747 E23.92138 
N47.10114 E23.92098 
N47.07415 E23.93247 
N47.08455 E23.92448 
N47.07725 E23.93190 
N47.08080 E23.93172 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 
 

CAPTURARE 

Denumire punct:   Data:   Ora:   

Lungime staţie (m):      

Lăţime: min-max (m):   

Structură albie: 

Naturală:   

Adâncime: medie-max (cm):   Artificială:   

Acoperire (%):   Utilizarea 
terenurilor: 

Mal drept:   

Umbrire (%):   Mal stâng:   

Număr meandre:   Nivelul apei: foarte scăzută scăzută 
normal
ă 

ridica
tă 

foarte 
ridicată 

Viteza apei:  rapidă medie lent stătătoare Transparenţa apei (cm): 0 – 5 5 – 10 10 – 
20 

20 – 
40 

>4
0 

 

Specii N2000: 

Total 

Vârstă Adult Alte specii Total 
  

Vârstă Adult 

  Juv. Ad. Femelă/Mascul   Juv. Ad. Femelă/Mascul 

                        

                        

                        

                        

                        

Factori de ameninţare: 
Comentarii: 
Poze: 
 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluţie anuală a efectivului 
populaţional. În cazul modificărilor semnificative ale populaţiilor se vor face deplasări în teren și analize ale datelor 
existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se 
anunţă autorităţile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
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ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele: 

 Aparat de electronarcoză marca Samus 725 MP 

 Cizmele de piept 

 Minciog 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
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Coordonator proiect 
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Rectificare/Completare 

la Raportul 6, predată la data de 30.01.2015, în capitolul “RA.6.2. Evaluarea stării de conservare a 

speciilor de plante”, în subcapitolul “Adenophora liliifolia” 

Informațiile lipsite vezi mai jos: 

Figura 1. Localizarea speciei Adenophora liliifolia în situl Făgetul Clujului – Valea Morii. 
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Figura 2. Răspândirea potențială a speciei Adenophora liliifolia în situl Făgetul Clujului – Valea Morii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


