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SUMMARY 

The south-eastern Carpathian forests of grey alder (Alnus incana) with Telekia speciosa (Habitat code 

R4401, according to the Romanian description) are Natura 2000 priority habitats (91E0*) of common 

interest to the European Union, with a high conservation value, being at this point in a high degradation 

state on the upper course of Dâmbovița River. This is the result of several factors, amongst which the 

anthropogenic factor is the most important. 

In order to assess the conservation state of the riparian habitats, located within Dâmbovița River basin 

and Târgului River basin, we established a total number of 273 polygons, homogeneous in terms of 

micro geography and vegetation structure. 

Subsequently, within these homogeneous areas, we inventoried the following parameters: structural 

and distribution data (percentage in the composition and area of the main tree species, age, type of 

association, percentage of opened areas – without trees and land with a dense grass layer); negative 

impact data (anthropogenic, biotic, and abiotic factors). All this data was necessary to assess the 

conservation state and to calculate the amount of work and materials needed to restore the degraded 

riparian habitat. In addition, we inventoried some ecological parameters, such as microbiological 

activity, bird activity and occurrence, mammal signs, composition of flora, as well as distribution and 

quantity of decaying wood material. 

Such we inventoried a total area of 227.18 hectares in the two main valleys and their tributaries, both 

on grey alder habitats as well as in areas, where the grey alder forest was converted into spruce 

monocultures. 

Data analysis revealed that 5.5 % of the total habitats are in a favourable conservation state, which 

translates into an area of 12.43 hectares. From amongst these habitats, an area of only 1.8 ha can be 

considered natural and in very good conservation state, where no restoration or improvement work 

shall be undertaken. These habitats are located between Tămaș valley and Cascoe valley, where 

apparently there was no human activity. These habitats will also serve as reference areas throughout 

the entire study. 

The proportion of the total area occupied by the principal tree species (grey alder – Alnus incana, 

willows – Salix capraea, Salix fragilis) is 24 %, translating into an area of 54.1 ha (this percentage 

includes also the area occupied by natural grey alder and willows seedlings). 

The rest of the studied area is comprised of: 

- Species not natural to the riparian habitats (spruce – Picea abies), covering 46 % of the total area, or 

105.3 ha, and  

- Openings inside the riparian forests (areas without trees and land with a dense grass layer, mainly due 

to livestock grazing by locals) on 21 % of the total area, or 47.6 ha. 

Factors that area having a high impact on riparian habitats are: 

- Unclear property status; 

- Fragmentation of property, due to restitution of nationalised forests after 2000; 

- Conversion of natural forest into spruce monocultures, after 1950; 

- Bad and vicious forest management by the official forest administration; 

- Construction of many forest harvesting roads; 
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- Invasion of non-natural species from outside the riparian habitats (spruce seeds brought from the 

neighbouring hills where natural forests were also converted to monocultures); 

It is absolutely necessary to take appropriate actions against the anthropogenic factors in order to 

diminish their impact on the riparian habitats by subsequently checking private owners inside the 

Natura 2000 site, halting reforestation with non-natural species, and halting abusive tree cuttings. 

Also, flood control dams shall be removed as their purpose now is useless and dams have adversely 

modified the water courses and riparian habitats. Further actions within the Natura 2000 site include 

reducing the network of forest roads by destroying and/or covering, limiting unorganized tourism, 

avoiding waste, stopping livestock grazing, and limiting unauthorized camping. 

In order to organize the field work and to act in the most efficient way towards ecological restoration, 

we assigned an intervention urgency level to every surveyed, homogenous area. Urgency level is the  

highest priority, while 5 is assigned to reference habitats, where basically no intervention is required. 

To apply the ecological restoration of riparian habitats in a non-favourable conservation state, first of 

all the existing grey alder and willow populations (including grey alder and willow saplings/seedlings) 

need to be protected. Futhermore, it is essential to extract the non-natural species (spruce) as much 

as possible, to allow spreading of naturally occurring species. This should be done all the way up to an 

altitude of about 1,200 m, while after this height, spruce extraction should slowly decrease as this 

species starts to occur naturally starting from there. Finally, it is necessary to create the appropriate 

conditions for planting saplings and sowing seeds of the naturally occurring species, as well as 

improving the situation for natural regeneration. This can be achieved by loosening up the soil in areas 

where the invasive species are extracted, as well as in openings, where the soil is covered with a dense 

grass layer, mainly due to livestock grazing. 

We recommend to carefully monitor the conservation state of the riparian habitats, preferably on an 

annual basis, especially in areas where restoration work will be implemented. Monitoring should 

include a flora and fauna inventory, and the assessment of the existing impact of different factors, 

until the habitats reach the climax state. 
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REZUMAT 

Pădurile sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana L.) cu Telekia speciosa (Habitat R4401, conform 

descrierii din România) sunt habitate forestiere aluviale prioritare de interes comunitar Natura 2000 

(91E0*), cu valoare conservativă mare, aflate însă în evident declin în cadrul bazinelor râului Dâmbovița 

și râului Târgului, datorită unui complex de factori, însă cu precădere celui antropic. 

În vederea evaluării stării de conservare a habitatelor riverane, aflate în declin în cadrul bazinelor râului 

Dâmbovița și râului Târgului, s-au stabilit inițial 273 zone de omogenitate micro-geografică și 

structurală a pădurilor aluviale. 

Apoi, în cadrul acestor suprafețe omogene, s-au prelevat atât date cu specific structural-spațial 

(proporția ocupată de speciile principale arborescente în compoziție și suprafață, vârstă, mod de 

asociere, suprafață neocupată de vegetația lemnoasă - deschideri, suprafața cu sol înierbat), cât și date 

în ce privește factorii cu influență negativă asupra habitatelor aluviale (factori antropici, factori biotici, 

factori abiotici), toate acestea pentru a cuantifica starea de conservare a arborilor și stabilirea 

procentelor de suprafață pe care urmează a se interveni pentru reconstrucția ecologică. S-au prelevat 

de asemenea date cu specific ecologic (activitatea microbiologică, activitatea ornitofaunei, mamiferelor, 

compoziția florei indicatoare, distribuția și cantitatea de material vegetal lemnos mort), și acestea fiind 

necesare stabilirii stării de conservare a habitatelor. 

S-a inventariat și studiat o suprafață totală de 227,18 hectare de lunci/păduri aluviale indiferent de 

existența speciilor arborescente edificatoare sau nu (acolo unde au fost substituite antropic cu specii 

din afara habitatului). 

Suprafața totală cu păduri aluviale în stare favorabilă de conservare ce a reieșit în urma procesării 

datelor este de 12,43 ha, respectiv un procent de 5,5 % din suprafața totală studiată. 

Dintre toate habitatele aluviale studiate, cu stare favorabilă de conservare, doar o suprafață de 1,80 ha 

este considerată ca fiind într-o stare naturală, neafectată negativ de către factorul antropic și fără 

necesitatea lucrărilor de reconstrucție ecologică. Aceste habitate sunt localizate între Valea Tămaș și 

Valea Cascoe.  

Procentul speciilor arborescente edificatoare pentru habitatele aluviale (anin alb - Alnus incana, sălcii 

– Salix capraea, Salix fragilis.) este circa 24 % din suprafața totală cartată și studiată, respectiv o 

suprafață de 54,1 ha, din totalul de 227,18 ha (în acest procent s-a inclus și procentul suprafeței 

ocupate cu regenerare din speciile edificatoare arborescente – anin alb, sălcii). 

Restul suprafeței este constituit din: 

- Specii necorespunzătoare habitatelor aluviale (molid – Picea abies) în procent de 46 %, respectiv 

105,3 ha; 

- Suprafețe de teren deschise în interiorul pădurilor de pe cursul râurilor studiate, însumând un 

procent de 21 % din total, respectiv 47,6 ha, suprafețe cu sol înțelenit de regulă, datorită 

pășunatului animalelor domestice din localitățile apropiate; 

Factorii de influență cu impact major asupra habitatelor aluviale sunt: 

- Situația neclară a proprietății; 

- Fărâmițarea proprietății în urma retrocedărilor proprietăților naționalizate după 2000; 

- Substituirea pădurilor naturale cu monoculturi de molid, după 1950; 
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- Managementul defectuos al pădurilor de către administrațiile silvice; 

- Construcția unei rețele dese de drumuri forestiere; 

- Invazia speciilor din afara habitatului (molidul provenit din arboretele monoculturi de pe 

versanții alăturați); 

Este impetuos necesară intervenirea asupra factorilor antropici și diminuarea impactului lor prin 

verificări ale activității proprietarilor de pădure din sit, împiedicarea împăduririlor cu specii din afara 

habitatului și deci respectarea reglementărilor din ariile protejate în această privință, împiedicarea 

extragerilor abuzive și preferențiale de arbori, diminuarea efectului construcțiilor de captare a apei și 

de corectare a torenților care au modificat în sens negativ geometria habitatelor aluviale, diminuarea 

rețelei de drumuri forestiere prin dezafectarea unora, limitarea turismului necontrolat, împiedicarea 

depozitării de deșeuri în cadrul situului, împiedicarea activităților de pășunat, recoltarea de resurse 

forestiere nelemnoase și camping neautorizat în cadrul sitului. 

În vederea reconstrucției ecologice a habitatelor aluviale cu stare de conservare nefavorabilă și a celor 

practic, eliminate, este necesară în primul rând protejarea zonelor cu anin alb și alte specii naturale 

habitatului (incluzând și semințișul speciilor menționate) în cuprinsul suprafeței prin împiedicarea 

pășunatului domestic. Apoi se impune extragerea unui procent cât mai mare din speciile din afara 

habitatului aluvial (molid), de preferabil integral până la altitudinea de 1.200 metri apoi progresiv se 

vor scădea procentele de extras în cadrul acestor specii, deoarece se ajunge în arealul lor natural. După 

acestea, este necesară plantarea/însămânțarea artificială a speciilor corespunzătoare, favorizarea 

instalării naturale a regenerării din speciile corespunzătoare unde este posibil, prin mobilizări ale 

solului, atât în zonele unde s-au extras speciile necorespunzătoare, cât și în zonele deschise, cu sol 

înțelenit, tasat datorat pășunatului domestic. 

Este necesară monitorizarea atentă a stării de conservare a habitatelor aluviale, mai ales în cazul celor 

în care s-au aplicat lucrări de reconstrucție ecologică prin inventarierea florei, faunei și factorilor cu 

impact negativ an de an, până la ducerea în stadiul de climax a ecosistemelor degradate. 

 

  



Evaluarea habitatelor riverane de pe cursul superior al râului Dâmbovița 

 

9 

Evaluarea habitatelor riverane de pe 

cursul superior al râului Dâmbovița 
F I N A L  R E P O R T  

INTRODUCERE 

Cadru general 

Scopul acestui studiu îl reprezintă identificarea, analizarea factorilor sau situațiilor limitative care pot 

avea o influență negativă și stabilirea de recomandări privind reconstrucția și monitorizarea habitatelor 

prioritare de interes comunitar 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnio incanae, Salicion albae) de pe cursul superior al râului Dâmbovița și principalii afluenți, 

principalii afluenți ai râului Târgului. 

Natura 2000 în Europa 

Reţeaua europeană a siturilor Natura 2000 cuprinde:  

- 20.789 de situri desemnate conform Directivei Habitate, adică 55.908.200 ha. Acestea ocupă 12,2 % 

din suprafaţa terestră a UE.  

- 4.540 de situri desemnate conform Directivei Păsări, adică 44.436.800 ha. Acestea ocupă 9,6 % din 

suprafaţa terestră a UE.  

Fiecare ţară dispune sau îşi creează o reţea de situri corespunzătoare habitatelor şi speciilor menţionate 

în directive. Aceste directive sunt transpuse în legislaţia fiecărei ţări în parte. Acestora le revine sarcina 

de a desemna o reţea care să respecte realitatea bogăţiei ecologice a teritoriului lor. Din acest punct 

de vedere Romania este considerată întradevăr, drept una dintre cele mai importante ţări europene, 

datorită mediilor sale naturale şi a speciilor sălbatice, cu precădere a marilor mamifere (ursul şi altele), 

a păsărilor, a pădurilor naturale. Această reţea reprezintă de asemenea, unul din răspunsurile Romaniei 

la responsabilităţile internaţionale ce îi revin şi la angajamentele internaţionale, preluate de discursurile 

responsabililor francezi (Johannesburg 2002, conferinţa internaţională pe tema „bIodiversitaţii şi 

guvernarii “din Paris, 2005, de exemplu). 

Natura 2000 în România 

Anii 2006 şi 2007 au constituit un pas istoric pentru implementarea reţelei Natura 2000 în Europa şi 

în România. În aceşti doi ani au fost posibile inventarierea şi transmiterea siturilor ce corespund 

obiectivelor fixate pentru habitatele naturale, de floră, de faună, în vederea realizării concrete a 

integrării în Europa şi în marea reţea ecologică europeană, pe care o reprezintă Natura 2000. 
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Descrierea cadrului fizic,  geografic și biologic al văii Dâmbovița 

Râul Dâmbovița este cel mai mare afluent - sub aspectul lungimii - al râului Argeș iar Valea Superioară 

a râului Dâmbovița reprezintă partea de sud-est a sitului Natura 2000 Făgăraș.  

Râul Dâmbovița este, practic, creat de către doi afluenți principali: pârâul de pe Valea Vladului, care la 

rândul lui izvorăște din Muntii Făgăraș, vârful Brătila (2.274m) și prin pârâul de pe Valea Otic, care la 

rândul lui izvorăște din M-ții Iezer, vârful Boarcăș. După un curs cu direcție vest-est între masivele 

Făgăraș și Piatra Craiului, la nord, și Iezer-Păpușa, la sud, unde s-a construit în 1983 lacul de 

acumulare Pecineagu, Dâmbovița se orientează spre sud-est formând cheile de la Plaiul-Mare, înainte 

de a pătrunde în depresiunea Podul Dâmboviței, unde deja se află în afara sitului Natura 2000 Făgăraș. 

Munții Iezer-Păpușa se întind între cursurile râurilor Dâmbovița la Est și râul Doamnei la Vest. În zona 

în care acestea izvorăsc se află culmea Mezea-Oticu, culmea prin care Munții Iezer-Păpușa comunică 

cu Munții Făgaras. În partea interioară a masivului se află lacul de acumulare Râușor, alimentat de râul 

Râușor și râul Tîrgului. 

La altitudinea de 2.135 de metri, sub vârful Iezerul Mare, în interiorul masivului se află lacul glaciar 

Iezer, un lac glaciar așezat într-o căldare păzită de culmi golașe și sălbatice. De cealaltă parte a 

masivului, se mai află 2 lacuri glaciare mai mici, lacurile Boarcăș, situate sub vârful Roșu. 

Masivul Făgăraș are o lungime, de la Est la Vest, de aproximativ 70 km și o lățime de aproximativ 45 

de km de la Nord la Sud. Privit de deasupra, arată ca o coloană vertebrală, cu așa-zise coaste, orientate 

Nord-Sud. Culmile din partea nordică sunt mult mai reduse în lungime, decât cele de pe partea sudică, 

însă evident mai abrupte decât cele de pe partea sudică, care în schimb sunt lungi și cu pantă redusă. 

În partea de est, Munții Făgăraș sunt legați de către râurile Bârsa Groșetului și Dâmbovița.  

La nord panta versanților este foarte mare, unde pe o distanță de circa 8-10 km, diferența de altitudine 

ajunge la 2.000 metri. Pe partea sudică, versanții au o panta mai redusă, ce se întinde pe o distanță de 

aproximativ 30-40 km. Suprafața totală acoperită de M-ții Făgăraș este de peste 2.400 de km2, 

conținând un număr de peste 150 de vârfuri cu înălțimi peste 2.300 m și 8 vârfuri cu înălțimi peste 

2.500 m. M-ții Făgăraș au de asemenea o rețea hidrografică foarte bogată.  

Condiții geomorfologice 

Din punct de vedere structuralo - tectonic, cursul superior al râului Dâmbovița se încadrează în zona 

orogenului carpatic constituit din formaţiuni cristaline mezo şi katamezomorfice alcătuite din 

paragnaise, micaşisturi, cuarţite, pegmatite şi gnaise oculare, la care se adaugă formaţiuni sedimentare 

mezozoice (gresii, conglomerate). Procesele geomorfologice actuale sunt procesele biochimice şi 

eroziunea fluvio – torenţială. 

Prin procesele de solificare au rezultat următoarele tipuri de soluri: litosoluri, aluviosoluri, 

eutricambosoluri, prepodzoluri şi podzoluri care au un potenţial productiv preponderent mijlociu 

pentru speciile forestiere MO, FA, BR, LA. Altitudinea varizază între 920 m și 2.450 m.  

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, cu înclinare moderată-repede. Sunt întâlnite 

toate categoriile de expoziţii datorită fragmentării teritoriului de reţeaua hidrografică existentă. 

Condiții climatice 

Din punct de vedere climatic, cursul superior al râului Dâmbovița se caracterizează ca provincie 

climatică cu regim termic moderat, cu oscilaţii termice diurne specifice staţiunilor montane de 



Evaluarea habitatelor riverane de pe cursul superior al râului Dâmbovița 

 

11 

amestecuri; temperatura medie anuală este de 1,7°C, media lunii ianuarie – 6°C, a lunii iulie + 13°C. 

Durata intervalului cu temperaturi peste 10°C este de 130 – 140 zile.  

După raionarea climatică, teritoriul se încadrează în sectoarele climatice: 

 sectorul IV. – D cu climă de munţi înalţi (peste 1.700 m altitudine); zonele înalte se 

caracterizează, în general, printr-un regim foarte abundent de precipitaţii, care de multe ori au 

un caracter torenţial, prin temperaturi scăzute, chiar şi în cursul perioadei de vegetaţie, prin 

veri scurte; vânturile sunt puternice (predominant din direcţia Vest – Est) şi valurile de ceaţă 

frecvente; 

 sectorul IV. – C cu climă de munţi mijlocii (altitudini cuprinse între 920 – 1.700 m), zona 

caracterizată printr-o amplitudine a temperaturii medii anuale între 19°C şi 21°C, cu temperaturi 

medii anuale mai mari de 0°C şi cu temperatura lunii iulie între 10°C şi 18°C.  

Precipitaţiile medii anuale totalizează 1.200 mm cu variaţii între părţile inferioare și cele superioare ale 

versanților. În sezonul cald (aprilie – septembrie) cad peste 60% din cuantumul precipitaţiilor anuale şi 

cresc continuu cu altitudinea, respectiv 462 – 652 mm. În toiul verii sunt semnalate ploi torenţiale, cu 

caracter de averse care produc creşterea debitelor pâraielor și râurilor. Valorile medii lunare ale 

precipitaţiilor, la toate nivelurile altitudinale, prezintă un maxim în luna iunie; minimul se realizează în 

luna noiembrie (la altitudini mai mari de 1.000 m).  

Începutul perioadei de vegetație se înregistrează între 1 – 5 mai, iar sfârşitul între 10 – 15 septembrie, 

lungimea acestuia fiind de 120 – 150 zile. 

Nebulozitatea medie anuală creşte odată cu altitudinea, iar numărul zilelor cu cer senin scade odată cu 

altitudinea; 50% din zilele senine se înregistrează în perioada de vegetaţie. 

Umiditatea relativă a aerului are valori mai mari de 60% în tot cursul anului şi la toate nivelurile 

altitudinale, crescând odată cu altitudinea, prezentând valori de 73% la 700m şi cca. 85% la 2.500 m. 

Stratul de zăpadă este semnalat din luna octombrie, până la finele lunii martie şi chiar aprilie, grosimea 

medie a stratului este de 60 – 80 cm. Durata stratului de zăpadă este de 78 – 177 zile. Stratul stabil de 

zăpadă dispare în luna martie în zona premontană, în timp ce la altitudini mari (> 1.700 m) acesta 

dispare în jurul datei de 1 mai. Numărul de zile cu ninsoare este, în medie de 120 zile (la 1.800 m 

altitudine). 

Regimul eolian se caracterizează printr-o circulaţie intensă a aerului în zonele înalte situate la altitudini 

mai mari de 1.500 m (perioada de calm în jur de 3%) vântul suflând cu intensitate medie, frecvent din 

direcţia NV. Vânturile predominante sunt: 

- „Crivăţul” din direcţia N – E 

- „ Vântul Mare” din N – V 

- „Austrul” din V 

Din direcţia NV, în orice caz, se semnalează vânturi puternice având viteze foarte mari, provocând 

uneori doborâturi şi rupturi în arborete. 

În terenurile goale primul îngheţ apare spre sfârşitul lunii septembrie (la 1.000 m altitudine), ultimul 

îngheţ înregistrându-se în luna aprilie (la altitudini mai mari) şi la sfârşitul lunii martie (în depresiunile 

intermontane şi intercolinare). 
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Având în vedere corelaţia strânsă dintre dinamica reliefului, elementele meteorologice şi răspândirea 

vegetaţiei, se disting următoarele etaje climatice, fiecare etaj diferenţiindu-se prin indici termici 

caracteristici. 

 

Tab. 1. Etajele climatice prezente în cuprinsul zonei studiate. 

Etaj climatic 
Altitudinea 

- m - 

Indici termici caracteristici 

Durată sezon de vegetație   

- zile - 

Suma temperaturilor lunilor 

reci 

- °C - 

Subalpin 1650 – 2000  70 - 28,9 

Montan superior 1400 – 1650  100 - 21,4 

Montan inferior 900 – 1400  124 - 13,8 

 

Condiții edafice 

Referitor la roca parentală, aceasta intervine printr-o mare varietate litologică, dar şi prin compactitatea 

şi duritatea sa. Majoritatea solurilor conţin material scheletic în cantitate mare şi sunt puţin profunde. 

Principalele tipuri de sol întâlnite în cuprinsul bazinului cursului superior al râului Dâmbovița sunt: 

 brun feriiluvial tipic – 72% 

 brun eumezobazic tipic – 15%  

 podzol tipic – 8% 

 brun acid tipic – 2% 

 litosol tipic – 1% 

Solurile brune feriiluviale sunt soluri puternic acide, specifice etajului molidişurilor şi etajului 

jnepenişurilor. Procesele pedogenetice sunt caracterizate prin acumularea humusului brut puternic 

acid, destrucţia intensă a silicaţilor şi migrarea produselor de alterare sub formă de complexe humico–

minerale (humice–ferice), care se acumulează într-un orizont spodic (feriiluvial sau humico – feriiluvial). 

Vegetaţia sub care apar aceste soluri este reprezentată prin păduri de molid de altitudine mare, cu 

ericacee şi muşchi, şi păduri de molid şi brad. În etajul subalpin, solurile feriiluviale se dezvoltă sub 

molidişuri rărite, întrerupte de vegetație ierboasă, sub tufărişurile de jneapăn (Pinus mugo) cu ericacee, 

muşchi şi sub jnepenişuri. 

Solurile brune acide au un profil a cărui grosime nu depăşeşte de obicei 100 cm, textura lor este de la 

mijlocie-grosieră până la mijlocie, nediferenţiată pe profil, iar structura este grăunţoasă, slab 

dezvoltată în orizontul organic, şi poliedrică în orizontul mineral. Pe întreg profilul apar fragmente de 

rocă, mărimea şi cantitatea de schelet crescând cu adâncimea. 

Vegetaţia caracteristică solurilor brune acide este reprezentată prin arborete de molid, molid–brad, 

făgete şi amestecuri de fag cu răşinoase, jnepenişuri, pătura erbacee fiind formată din plante acidofile. 

Podzolurile sunt răspândite la altitudini mari, fiind specifice etajului molidişurilor şi jnepenişurilor, 

ocupând aici suprafeţe întinse pe roci acide. Aceste soluri se asociază frecvent cu solurile brune 

feriiluviale şi cu solurile brune acide.  
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În zona pajiştilor secundare subalpine podzolurile sunt mai intens humifere, cantitatea mare de humus 

mascând uneori orizontul eluvial spodic din profil. În locurile plane, mai slab drenate, prin dezvoltarea 

mai puternică a muşchilor, la suprafaţa solului se acumulează un strat de turbă oligotrofă, podzolul 

căpătând caracter turbos.  

Litosolurile sunt soluri tinere, neevoluate sau slab dezvoltate, întâlnite în regiunea munţilor înalţi pe 

suprafeţe mici şi discontinue. 

Formarea litosolurilor este determinată de relieful accidentat şi de prezenţa rocilor dure acide, la 

suprafaţă sau foarte aproape de suprafaţă. În pădurile de răşinoase se întâlnesc adesea litosolurile cu 

moder, soluri oligobazice şi oligotrofe, cu tendinţă de evoluţie spre soluri brune acide. În pădurile de 

molid cu ericacee, muşchi şi sub jnepenişuri, se întâlneşte litosolul cu humus brut, adesea evoluat spre 

podzoluri. 

Condiții hidrologice 

Reţeaua hidrografică este foarte bogată, fiind reprezentată de râul Dâmbovița şi afluenţii săi, cu 

izvoarele sub rama muntoasă.  

Profilul longitudinal al râului Dâmbovița şi al principalilor săi afluenţi, prezintă „rupturi de pantă” şi 

„praguri” cu multe cascade de proporţii mici. 

Principalii afluenti ai râului Dâmbovița sunt: Valea Oticu, Valea Vladului, Valea Luțele Mari, Valea 

Berevoiu, Valea Barbului, Valea Colților, Valea Comisul, Valea Bălțatu, Valea Tămaș etc, iar cei ai râului 

Târgului sunt Valea Bătrâna și Valea Cuca. 

Regimul hidrologic se caracterizează prin debite mari primăvara şi la începutul verii (în perioada de 

maximă topire a zăpezii) şi debite mici toamna şi iarna (când precipitaţiile sunt mai scăzute). În zona 

montană, alimentarea reţelei hidrografice este în principal „nivală” (prin topirea stratului de zăpadă, a 

cărei durată se prelungeşte până spre mijlocul verii).  

Vegetație 

În partea inferioară a versanților, sub 1.650 m altitudine, din cuprinsul bazinului cursului superior al 

văi Dâmbovița, diversitatea speciilor arborescente este relativ ridicată, cu participare majoritară a 

fagului (Fagus sylvatica), specie ce creează păduri mixte cu speciile molid (Picea abies), carpen 

(Carpinus betulus), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), mesteacăn (Betula pendula) și brad alb 

(Abies alba), ultima specie menționată având o distribuție redusă în suprafață (destul de rar), cu 

precădere în zonele umbrite și ferite de vânturi puternice.  

Speciile de arbuști sunt distribuite în tot cuprinsul bazinului hidrografic, destul de uniform și în funcție 

de tipul de sol și gradul de luminozitate. Astfel în zone deschise, luminate (deschideri) apare pe 

suprafețe întinse zmeurul (Rubus idaeus), în zone luminate și semi-luminate apare socul roșu 

(Sambucus racemosa), iar în zonele semi-umbrite și umbrite, mai ales în zonele limitrofe pădurilor cu 

amestec de foioase cu conifere, cu soluri relativ acide, apare murul (Rubus hirtus). Cu o distribuție mai 

redusă, apare cununița (Spiraea ulmifolia). 

Pătura erbacee este foarte bogată în specii aici, fiind avantajată de multitudinea de goluri deschise în 

interiorul pădurilor, de luminozitatea relativ ridicată în pădurile de specii de foioase, menționate 

anterior, dar și resursele de apă, mai mult decât suficiente. 
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Principalele asociații de floră indicatoare pentru diferitele tipuri de sol și implicit tipuri de pădure sunt 

următoarele: 

- Asociații Petasites-Telekia 

- Asociații Dentaria-Oxalis 

- Asociații Soldanella-Oxalis 

 Fig. 1. Petasites officinalis. 

 

Alte specii din cadrul florei indicatoare sunt: în zone luminoase brândușa de munte (Crocus 

heuffelianus), păștiță (Anemone nemorosa), ciuboțica cucului de munte (Primula elatior), coada 

calului (Equisetum arvense) graminee: Festuca altissima și Agrostis tenuis, Luzula sylvatica, Carex 

sylvatica. În pădurile din zona studiată vegetaţia erbacee este mai slab reprezentată datorită 

luminozităţii scăzute din interiorul arboretelor. 

Partea superioară a versanților, între 1.650 și 1.800 m altitudine, este dominată de păduri de molid 

(Picea abies), care formează o bandă îngustă deasupra pădurilor de amestec de foioase și rășinoase. 

Această bandă este delimitată în partea superioară de o zonă de tranziție către golurile alpine (zone cu 

densitate redusă), unde arborii apar izolați sau în pâlcuri rare, cu ramurile coroanelor orientate pe 

direcția vântului dominant. Izolat apare și zâmbrul (Pinus cembra), în deosebi pe Valea Vladului, dar și 

pâlcuri de pin silvestru (Pinus sylvestris) în zone mai joase de pe cursul Dâmboviței. Văile sunt populate 

și cu alte specii arborescente, însă cu înălțimi reduse cum ar fi aninul verde (Alnus viridis), (Salix 

silesiaca), rar scoruș (Sorbus aucuparia).  

Varietatea arbuștilor este destul de scăzută aici, însă apar adesea în această zonă de tranziție suprafețe 

acoperite cu jneapăn (Pinus mugo mugo) și ienupăr pitic (Jenuperus sibirica), coacăz roșu (Ribes 

alpinum), afin (Vaccinium myrtillus), merișor (Vaccinium vitis-idaea).  

Avansând spre zonele subalpine se poate observa modificarea compoziției floristice: Calamagrostis 

villosa specie dominantă și caracteristică zonelor alpine și subalpine, Campanula abietina, Luzula 

luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, floare de colț - Leontopodium nivale și floare-de-nu-

ma-uita - Myosotis alpestris - specie endemică, etc, dar și arbuști ca jneapănul (Pinus mugo) și 

ienupărul pitic (Jenuperus sibirica), smârdar (Rhododendron kotschy), coacăz roșu (Ribes petraeum). 

Alături de „rogozurile” de coamă (Carex culvula) şi pipiriguţ (Juncus trifidus), se întâlnesc şi următoarele 
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specii: iarba stâncilor, rogozul de stânci (Carex sempervirens), trifoiul alb (Trifolium repens), sparceta 

de munte (Onobrychis montana), credeiul de munte (Luzula sudetica), mălaiul cucului (Luzula spicata), 

horstul alpin (Luzula alpina), rugina alpină (Elyna myosuroides), firuşca şopârlelor (Poa alpina), păiuşul 

de stânci (Festuca rupicola ssp. saxatilis), păiuşul pestriţ (Festuca versicolor), cornuţul de munte 

(Cerastium alpinum), vulturica (Hieracium alpinum). Tundra alpină este formată şi din specii de muşchi 

şi licheni: lichenul de piatră (Cetraria islandica), lichenul renilor (Cladonia rangifera), limba cucului 

(Botrychium lunaria). 

În zone semi-luminoase, specii de ferigi: năvalnicul (Pteridium aquilinium) sau feriga comună 

(Dryopteris filixmas), Athyrium filix-femina, în zone umbrite: urzica moartă (Lamium sp.), slăbănog 

(Impatiens noli-tangere), lăptucul oii (Telekia speciosa), Campanula persicifolia și gențiana (Gentiana 

asclepiadea), în zone cu umiditate ridicată, soluri iluviale: Petasites albus, Petasites officinalis, etc. 

Vara, pe pajiștile alpine smârdarul (Rhododendron kotschy) înflorește, formând pături mixte cu afin 

(Vaccinium myrtillus) și cu țepoșica (Nardus stricta). Adesea întâlnită este iarba rea (Aconitum 

tauricum). În ravenele și văile înguste aninul verde (Alnus viridis) își face prezența cu ramurile sale 

elastice și arcuite, fiind una dintre foarte puținele specii de arbori care rezistă avalanșelor. De-a lungul 

celor mai înalte vârfuri (zona alpină superioară) vegetația are înălțimi foarte reduse și este dominată 

de pâlcuri foarte dese din genurile Sedum și Saxifraga, dar apar și specii ca piciorul cocoșului 

(Ranunculus montanus), cimbrișor (Thymus alpestris), gențiane (Gentiana sp), (Dianthus gelidus), salcie 

pitică (Salix herbacea), degetăruți (Soldanella carpatica). 

 

 Fig. 2. Soldanella carpatica. 

 

În zonele joase și cu umiditate ridicată apare frecvent bumbăcărița (Eriophorum vaginatum), pipiriguţ 

(Juncus trifidus), brădişor (Lycopodium selago), limba cucului (Botrychium lunaria) şi alte specii de talie 

înaltă: urzica mare (Urtica dioica), ştevia stânelor (Rumex alpinus), strigoaia (Veratrum album) etc. 

În zonele umbrite, pe sol sau pe truchiurile tăiate de fag (Fagus sylvatica), apar o multitudine de specii 

de ciuperci. 
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Faună 

Bazinul cursului superior al râului Dâmbovița este populat cu diversitate mare în privința faunei, fiind 

acoperit de pădure pe suprafețe vaste, de la zonele de luncă, umede, și până în golurile alpine. 

Zona este caracterizată de o diversitate mare de mamifere, printre care putem menționa o populație 

suficientă de carnivore mari (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx), ierbivore (Cervus elaphus, Sus 

scrofa, Rupicapra rupicapra, etc), rozătoare și specii din Fam. Mustelidae printre acestea fiind și vidra 

(Lutra lutra), o specie care depinde de starea bună de sănătate a habitatelor riverane. 

Ornitofauna este una bogată și diversificată în ce privește speciile, printre care menționăm cioara de 

semănătură (Corvus frugilegus), specii de pițigoi, cinteza (Fringilla coelebs) și ierunca (Bonasa bonasia) 

o specie care depinde de distribuția și starea de sănătate a pădurilor aluviale cu anin alb (Alnus incana). 

Reptilele sunt reprezentate de șopârle (Lacerta sp.) și șerpi, printre care trebuie menționată vipera 

(Vipera berus), prezentă în zonele deschise și stâncoase. Dintre amfibieni menționăm broaște (Rana 

sp.), salamandra (Salamandra salamandra), al căror număr devine foarte numeros în perioadele cu 

umiditate ridicată, și tritoni (tritonul cu creastă - Triturus cristatus, tritonul alpin – Triturus alpestris) 

specii care beneficiază de zonele unde apă stagnează temporar.  

Speciile de pești caracteristice râurilor de munte din bazinul hidrografic studiat sunt zglăvoaca (Cottus 

gobio), pe tronsoanele înalte ale cursurilor de apă și păstrăvul (Salmo trutta fario) pe tronsoanele medii 

ale cursurilor de apă. 

Numărul imens de specii de insecte care poate fi întâlnit include: furnici (Formica sp.), albine (Apis sp.), 

viespea comună (Vespula vulgaris), lăcuste, libelule, cosași îndeosebi în locurile deschise (pășuni), 

gândaci (Fam. Coleoptera) dintre care de menționat sunt: buburuza europeană (Coccinella 

septempunctata) care devin invadante în anumite veri, gândacul de bălegar (Geotrupes vernalis), 

gândaci de scoarță (Ips typographus, Ips sexdentatus, Ips acuminatus, Pityogenes chalcographus etc), 

croitorul mare (Cerambix cerdo) etc. Dintre fluturii diurni des întâlniți menționăm fluturele ochi-de-

păun (Vanessa io), fluturele amiral (Vanessa atalanta), urzicar (Vanessa urticae), etc. Specii de fluturi 

nocturni des întâlniți ar fi: fluturele cap-de-mort (Acherontia atropos) și un număr imens de specii de 

molii. 

Informații generale despre habitatele existente în regiunea studiată  

În ce privește asociațiile vegetale din cadrul bazinului cursului superior al văii Dâmbovița și bazinului 

râului Târgului, din numărul mare de habitate de interes comunitar descrise în Formularul Standard al 

sitului Natura2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș, conform cartării realizate în cadrul Proiectului Life 

„Habitate prioritare alpine sub-alpine si forestiere în România” există cel puţin următoarele tipuri de 

habitate de interes european: 

1. 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium  

2. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

3. 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)  

4. 6230* Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 

De asemenea, s-a semnalat prezenţa habitatelor: 

1. 4060 Tufărișuri alpine și boreale, în zona de tranziţie de la limita superioară a pădurii de 

molid cu subdiviziunile cu corespondenţă: 
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- R3108 – Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic (Juniperus sibirica); 

- R3111 - Tufărişuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus); 

2. Habitatului prioritar 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior de-a lungul 

râului Dâmboviţa şi a pâraielor montane, acolo unde acesta nu a fost distrus şi înlocuit cu 

plantaţii de molid.  

 

 

Informații generale despre habitatele riverane 

Conform clasificării habitatelor prioritare de interes comunitar, descrisă în Manualul de Interpretare a 

habitatelor Uniunii Europene (EUR25, 2003), asociațiile vegetale aluviale, din cuprinsul bazinului 

superior al râului Dâmbovița, se încadrează ca fiind “Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion-Incanae, Salicion albae) – 91E0* “. În ce privește clasificarea din 

România (Doniță et al, 2005), aceste habitate se încadrează în categoria “R4401 - Pãduri sud-est 

carpatice de anin alb (Alnus incana L.) cu Telekia speciosa.” 

Dupa Lazăr G. et al., 200, aceste habitate sunt răspândite în toate luncile montane din Carpaţii 

României, în etajul boreal, însă mai puţin frecvente în Carpaţii Occidentali și ocupă suprafețe 

însemnate, de aproximativ 4.000 ha, mai frecvent în Carpaţii Meridionali și Orientali. Habitatele sunt 

distribuite începând cu altitudini de 700 și până la 1.700 m, unde temperaturile medii anuale se află 

în intervalul 7,5–20 grade Celsius, iar cantitatea de precipitații anuale se află în intervalul 800–1.200 

mm. Relieful caracteristic este reprezentat de lunci montane înguste, versanţi umeziţi de izvoare, cu 

substrat format din roci variate: calcaroase şi silicioase, sub formã de pietrişuri, nisipuri grosiere. 

Solurile tipice habitatelor în discuție sunt de tip litosol, gleiosol, superficiale, scheletice, acide, 

mezobazice, permanent umede-ude, mezotrofice.  

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratul arborilor, compus exclusiv din anin 

alb (Alnus incana) sau cu puţin amestec de molid (Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica), 
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la altitudini mai mici anin negru (Alnus glutinosa) are acoperire de 80–100% şi înãlţimi de 15–25 m la 

50 de ani. Stratul arbuştilor lipseşte sau este slab dezvoltat, compus din Salix triandra, Corylus 

avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, obişnuit puternic 

dezvoltat, dominat de Petasites albus și Telekia speciosa. (Lazăr G. et al., 2007) 

Valoare conservativã: foarte mare. (Lazăr G. et al., 2007) 

Specii vegetale edificatoare: Alnus incana cu Telekia speciosa. (Lazăr G. et al., 2007) 

Alte specii importante: Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Carex 

remota, Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum,Circaea lutetiana, Cirsium 

oleraceum,Dryopteris filix-mas, Glechoma hederacea,Geranium phaeum, Festuca gigantea,Impatiens 

noli-tangere, Mentha longifolia, Myosotis sylvatica, Matteuccia struthiopteris,Oxalis acetosella, 

Petasites hybridus,P. kablikianus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Stellaria 

nemorum, Tussilago farfara ş.a.  

Tipuri de ecosisteme: 9117 Zãvoi de anin alb cu Petasites-Telekia. (Lazăr G. et al., 2007). 

Scurt istoric al degradării ecosistemelor aluviale pe Valea Dâmboviței  

Pădurile aluviale 91E0* existente pe Valea Dâmboviței au fost degradate inițial după anul 1950 datorită 

exploatărilor forestiere practicate prin tăiere rasă pe suprafețe mari și înlocuirea pădurilor naturale, 

inclusiv cele aluviale (cu anin alb) cu plantații pure de molid, această specie reprezentând 

“trendul înrășinării”, specific perioadei. Ulterior, după anul 2004 și după retrocedarea pădurilor 

naționalizate în perioada regimului comunist, datorită faptului că pădurile au reprezentat o sursă 

rapidă de venit, s-au exploatat abuziv multe zone, fără nerespectarea regimul silvic în vigoare și 

reglementărilor specifice ariilor protejate (OUG 57/2007 și actele modificatoare: 

http://www.mmediu.ro/legislatie/biodiversitate.htm). 

Albiile văilor s-au folosit de regulă pentru transportul buștenilor prin semitârâre, fapt care a dus la 

zdrelirea și ruperea arborilor și a arbuștilor în zonele unde tipul natural de pădure (de anin alb) nu a 

fost substituit anterior sau a revenit în fostele zone de origine. În plus, doborârea arborilor exploatați 

pe versanți peste arborii din specia anin a dus la ruperea lor și distrugerea habitatului, de asemenea. 

Astfel, aninul alb nefiind o specie de interes economic, nu s-a dat interes evitării rănirii și ruperii 

acestori arbori. 

Despădurirea pe suprafețe mari pe versanți a dus la apariția fenomenelor de eroziune a solului și 

fenomene torențiale extreme, care au spălat pe văi, regenerarea formată din specii ale tipului natural 

fundamental de pădure, iar prin transportul și acumularea resturilor rezultate în urma exploatărilor 

forestiere pe suprafața luncilor nu au permis speciilor corespunzătoare habitatelor aluviale să se 

regenereze. 

  

http://www.mmediu.ro/legislatie/biodiversitate.htm
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METODE 

Metode folosite în inventarierea biodiversităţii vegetale şi animale a 

pădurilor aluviale 91E0* din cadrul cursului superior al Dâmboviţei  și din 

cadrul afluenților râului Târgului  

Anterior descrierii amănunțite și evaluării stării de conservare a habitatelor aluviale, respectiv în anii 

2012-2013, Fundația Conservation Carpathia (FCC) a realizat o pre-evaluare, ce a constat în cartarea, 

prelevarea de date sumare privind caracteristicile habitatelor și digitizarea atât a habitatelor de anin, 

dar și a fostelor habitate de anin care au fost substituite cu monoculturi de molid, identificate pe hărți 

satelitare. 

Digitizarea diferitelor habitate s-a realizat stabilind zone de omogenitate în ce privește prezența 

factorului antropic, existența factorilor biotici și de structură a arboretelor, existența factorilor abiotici, 

utilizând dispozitive GPS.  

Harta a fost necesară apoi deplasărilor pe teren în vederea prelevării de date cu privire la cele 3 categorii 

de factori menționați mai sus (și detaliați în continuare). Astfel propunerea și organizarea lucrărilor de 

reconstrucție ecologică pot fi ușor atribuite zonelor de interes, aspecte ce reprezință rezultatul general 

al acestui studiu. 

Cercetările în teren au fost efectuate în perioada de vegetatie, prin deplasări lunare, pe durata cărora, 

s-au prelevat datele necesare stabilirii stării de conservare și a măsurilor necesare pentru reconstrucția 

ecologică. Datele din teren au fost inregistrate într-un formular de teren conceput pentru a standardiza 

prelevarea de date, într-un mod cât mai reprezentativ din punct de vedere statistic. 

 

Fig. 3. Măsurarea diametrului tulpinii cu clupa forestieră. Arin de 80 de ani. 
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Factori destabilizatori si degradanți 

Activitatea de pe teren a constat, practic în analizarea următorilor 3 factori principali și a modalității în 

care acționează negativ fiecare, asupra habitatelor aluviale 91E0:  

1. Influențe antropice directe și indirecte care afectează starea de conservare a habitatului (Lazăr 

G. et al, 2007) 

A. Situația neclară a proprietății și fărâmițarea acesteia 

B. Proximitatea așezărilor umane 

C. Management silvic defectuos, împădurirea cu specii neadecvate tipului natural 

fundamental de pădure 

D. Construcții și alte amenajări 

E. Exploatarea resurselor biotice și abiotice 

F. Agricultură și creșterea animalelor 

G. Poluare menajeră sau/și industrial 

 

 

2. Procese naturale biotice care influențează starea de conservare a habitatului (Lazăr G. et al, 

2007) 

A. Competiția interspecifică 

B. Invazia speciilor forestiere necorespunzătoare tipului natural fundamental de pădure 

C. Mărimea populației speciilor tipului natural fundamental de pădure 

D. Înțelenirea solului 

E. Uscări anormale 

F. Vătămări produse de către entomofaună și agenți fitopatogeni 

 

3. Procese naturale abiotice care influențează starea de conservare a habitatului (Lazăr G. et al, 

2007) 

A. Eroziunea și alunecările de teren 

B. Coborârea nivelului apei freatice 

C. Depunerea de materiale aluvionare 

D. Inundații de lunga durată 

E. Viiturile 



Evaluarea habitatelor riverane de pe cursul superior al râului Dâmbovița 

 

21 

F. Forma disproporționată a habitatului 

G. Doborâturi de vânt 

H. Rupturi datorate zăpezilor abundente 

I. Incendii produse din cauze naturale 

Fiecare factor destabilizator/degradant prezintă anumite moduri prin care influențează negativ 

habitatele și în funcție de procentul afectat din suprafața studiată i se atribuie un nivel incidență asupra 

suprafeței totale studiate. 

Modurile în care factorii studiați pot 

influența negativ habitatele și modul 

observat în teren, în care influențează 

negativ habitatele aluviale sunt detaliate 

în tabelul nr. 5. 

Activitățile de teren s-au desfășurat 

dupa metodologii proprii inventarierii 

florei și faunei, utilizându-se pentru 

prelucrarea datelor determinatoare și 

consultarea lucrărilor de specialitate, 

respectiv a surselor bibliografice, 

referitoare la habitatele aluviale. 

Procesarea datelor geografice 

După cum s-a menționat anterior, în timpul pre-evaluării habitatelor de anin și a stabilirii zonelor de 

omogenitate în privința anumitor caracteristici ale habitatelor, de către Fundația Conservation 

Carpathia, s-au folosit dispozitive GPS marca Trimble. 

În softul special conceput pentru prelevarea de date și digitizări de suprafețe, din aceste dispozitive 

GPS, s-au creat puncte cu coordonate care mărginesc zonele de omogenitate menționate mai sus, 

puncte care apoi au fost folosite pentru digitizarea suprafețelor poligonale în soft-ul ArcMap v.9.3, 

creat de ESRI, în sistemul de coordonate stereo 70. 

Toate informațiile corespunzătoare fiecărui poligon s-au adăugat apoi în tabelul de atribute al layer-

ului cu suprafețele omogene digitizate. 

Urgența intervenției 

Pentru organizarea interioară a echipei, în vederea stabilirii priorităților și planului de lucru în teren 

pentru reconstrucția habitatelor degradate, s-a stabilit o scară a urgenței de intervenție. Intervenția în 

cadrul habitatelor va consta în următoarele 3 acțiuni de importanță majoră: limitarea împăduririlor cu 

specii din afara habitatului (molid), extragerea exemplarelor din speciile din afara arealului (molid), 

plantarea aninului alb, a speciilor corespunzătoare din genul Salix, unde nu exisă, a arbuștilor 

edificatori, unde aceștia nu se mai pot regenera, mobilizarea solului. Această scară are 5 nivele, 

detaliate mai jos: 
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Tab. 2. Scara stabilirii urgenței de intervenție pentru reconstrucție ecologică. 

Proporție specii fundamentale ale habitatului, în stare bună de vegetație 

(se exclud arborii debilitați, uscați) 
Urgența 

0–20 % - din suprafață malului, pe unul din maluri, fără regenerare  1 

21–40 % - din suprafață, pe ambele maluri  2 

41–60 % – din suprafață, pe ambele maluri 3 

61–80 % - din suprafață, pe ambele maluri 4 

81–100 % - din suprafață, pe ambele maluri 5 

*La stabilirea urgenței s-a inclus în procentul de acoperire și suprafața ocupată cu regenerare naturală din specii natural 

fundamentale 

 

Această scară a fost aplicată tabelului de atribute al layer-ului cu suprafețe poligonale de asemenea și 

s-a realizat ulterior diferențierea suprafețelor poligonale omogene pe bază cromatică, astfel: 

- Culoarea roșie – suprafețe cu urgența 1 de intervenție 

- Culoarea portocalie – suprafețe cu urgența 2 de intervenție 

- Culoarea galbenă – suprafețe cu urgența 3 de intervenție 

- Culoarea verde – suprafețe cu urgența 4 de intervenție 

- Culoarea albastră – suprafețe cu urgența 5 de intervenție 

 

Fig. 4. Suprafața cu urgența 5 de intervenție (V. Dâmbovița). 
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REZULTATE 

Prezentarea datelor primare 

În urma pre-evaluării zonelor de interes în vederea stabilirii de suprafețe omogene (în ce privește cele 

3 categorii majore de factori menționați la capitolul Metode) a rezultat un număr total de 273 de 

suprafețe poligonale distribuite în cuprinsul a 18 văi secundare și pe conturul lacului Pecineagu; văile 

Bălțatu, Barbului, Berevoiu, Bunea, Colților, Dâmbovița, Hotarului, Luțele Mari, Mănăstirii, Otic, Pârâul 

cu Scări, Richita, Scării, Tămaș, Vladului, se află în bazinul cursului superior al râului Dâmbovița, iar 

văile Bătrâna și Cuca se află în bazinului râului Târgului. 

În figura 5, de mai jos, se prezintă grafic distribuția numărului de suprafețe poligonale omogene 

stabilite, care, indirect, arată gradul de fărâmițare a habitatelor cu anin alb. 

 

Fig. 5. Numărul suprafețelor poligonale omogene cartate în cuprinsul bazinului cursului superior al 

Dâmboviței și bazinului râului Târgului. 

 

Suprafața totală a suprafețelor poligonale stabilite prin pre-evaluarea habitatelor de anin este 227,18 

hectare și este distribuită divers în cuprinsul fiecărei văi principale, secundare și de pe conturul lacului 

Pecineagu.  

În continuare, după realizarea inventarierilor în cadrul fiecărei suprafețe au rezultat informații privind 

structura componentei arborescente, de interes majoritar în privința stării de conservare și evoluției în 

viitor a habitatelor aluviale. 
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Mai jos, în figura 6 se prezintă grafic, proporțiile din suprafața studiată în cadrul fiecărei văi, în ce 

privește speciile natural fundamentale ale habitatelor aluviale (menționate în figura 2 drept “specii 

necorespunzătoare”), speciile străine habitatelor aluviale, din afara lor (menționate în figura 2 drept 

“specii necorespunzătoare”), semințișul din speciile natural fundamentale ale habitatelor aluviale 

(menționat în figura 2 drept “regenerare specii corespunzătoare”) și zonele neacoperite de nici una 

dintre speciile “corespunzătoare” sau “necorespunzătoare” (menționate în figura 2 drept “deschideri în 

arboret”).  

Această distribuție de specii “corespunzătoare” vs. 

“necorespunzătoare” vs. “deschideri în arboret” este foarte 

importantă pentru partea de implementare a prezentului 

studiu, deoarece în funcție de aceste procente se vor 

organiza lucrările de teren, asigurarea necesarului de puieți 

din speciile “corespunzătoare”, necesarul de personal, 

unelte, echipamente, consumabile etc.. 
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Fig. 6. Proporția speciilor corespunzătoare vs. necorespunzătoare și deschideri în arboret, identificate 

în habitatele 91E0* de pe cursul superior al râului Dâmbovița și afluenții săi, afluenții principali ai 

râului Târgului. 
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Starea de conservare 

Analizarea datelor a rezultat, în primul rând, în obținerea stării de conservare în cadrul fiecărei 

suprafețe poligonale stabilite anterior, starea de conservare fiind stabilită analizând toți factorii de 

influență și nivelul lor incidență (proporția în compoziție a speciilor tipului natural fundamental de 

pădure, incluzând aici și suprafața ocupată cu regenerare naturală din cadrul speciilor 

„corespunzătoare”, proporția de specii „necorespunzătoare” în compoziție, procentul de deschideri în 

arboret, nivelul de incidență a degradării cauzate de factorii destabilizatori (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I). 

Mai jos, în figura 7 se prezintă grafic procentul din total suprafață studiată pe care îl ocupă suprafețele 

cu stări de conservare favorabile și nefavorabile. 

 

 

Fig. 7. Starea de conservare a habitatelor aluviale 91E0* de pe cursul superior al râului Dâmbovița și 

afluenții săi, afluenții principali ai râului Târgului, exprimată în procente din suprafață și număr de 

poligoane. 

 

Se poate observa așadar că situația de ansamblu a habitatelor de aninișuri aflate în cadrul bazinului 

cursului superior al Dâmboviței și bazinului râului Târgului este una majoritar nefavorabilă.  

Suprafața inventariată, în care procentul de specii fundamentale, corespunzătoare, este suficient 

(>70 % în compoziție) pentru a asigura pe viitor continuitatea acestor habitate este foarte redusă, de 

12,43 ha, și, practic nesemnificativă, dacă o raportăm la întreaga suprafață a zonelor studiate. Aceste 

suprafețe sunt identificate drept poligonul 7 Valea Bătrâna, poligoanele 3, 6, 12, 13, 14 Valea Berevoiu, 

poligoanele 4, 10, 45, 52, 53, 66, 73, 84, 86, 88, 90 Valea Dâmboviței, poligoanele 10, 12, Valea Otic, 

Poligoanele 4, 5, Valea Tămaș, poligoanele 21, 25 Valea Vladului, prezentate în Anexa 1, iar dintre 

8%

92%

5%

95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FAVORABILĂ NEFAVORABILĂ

P
ro

c
e
n
te

, 
%

Starea de conservare

Procent din număr poligoane Suprafață,  % 



Evaluarea habitatelor riverane de pe cursul superior al râului Dâmbovița 

 

27 

toate suprafețele omogene cartate și studiate, poligoanele 88 și 90 din cadrul Văii Dâmbovița pot fi 

considerate habitate de referință pentru implementarea lucrărilor de reconstrucție ecologică în 

habitatele cu diferite nivele de degradare, fiind, dealfel, clasificate cu urgența 5 de intervenție, adică 

necesită intervenții minore de conservare. 

Pentru a vizualiza gradul de degradare a habitatelor aluviale în cuprinsul poligoanelor stabilite, s-au 

folosit nivele de urgență a intervenției (vezi tabel nr. 2, figura 8), iar o hartă mai mare a acestora se 

poate găsi la Anexa 1. 

 

Fig. 8. Gradul de degradare a habitatelor aluviale în cuprinsul poligoanelor stabilite, exprimat prin 

nivelul urgenței de intervenței. 

 

Figurile 9-20 nivelul de urgență a intervenției pe principalele cursuri de apă din bazinele râului 

Dâmbovița și râului Târgului. 
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Fig. 9. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în Valea Otic.  
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Fig. 10. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în Valea Vladului.  
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Fig. 11. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în Valea Berivoiului.  
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Fig. 12. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în Valea Comisului.  
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Fig. 13. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în zona Dâmbovița I.  
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Fig. 14. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în jurul Lacului Pecineagu.  
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Fig. 15. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în Luțele Mari, Barbului și Hotarului.  
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Fig. 16. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în Valea Bunea și Valea Scării.  
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Fig. 17. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în Valea Mănăstirii.   
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Fig. 18. Urgența de intervenție pentru reconstrucție ecologică în Valea Dâmbovița II și Valea Richita.   
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Fig. 19. Urgența de intervenție pentru reconstrucție in în Valea Dâmbovița II și Valea Tamașului.  
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Fig. 20. Urgența de intervenție pentru reconstrucție în V. Bătrâna și V. Cuca afluenți ai râului Târgului.  
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Conform Anexei 2, se poate observa existența unor factori destabilizatori și în habitatele cu stare 

favorabilă de conservare, însă nivelul impactul acestora este redus, iar situația generală a acestor 

habitate este una mai bună, comparativ cu restul situațiilor studiate, unde starea de conservare este 

nefavorabilă.  

În continuare, în tabelul nr. 3, se prezintă starea de conservare a habitatelor de anin pentru fiecare 

suprafață poligonală cartată și studiată.  

Pentru fiecare vale, reprezentând un afluent important pentru râul Dâmbovița, cât și pentru însăși lunca 

văii Dâmbovița, s-au stabilit 3 nivele degradare astfel: 

1. Pentru existența unui anumit factor degradant într-un procent de minin 75 % din suprafețele 

poligonale stabilite pe valea respectivă, s-a atribuit nivel ridicat de degradare datorat factorului 

respectiv și este reprezentat în tabelul nr. 4 cu culoarea roșie; 

2. Pentru existența unui anumit factor degradant într-un procent aflat în intervalul 25 – 75% din 

suprafețele poligonale stabilite pe valea respectivă, s-a atribuit nivel mediu de degradare 

datorat factorului respectiv și este reprezentat în tabelul nr. 4 cu culoarea galbenă; 

3. Pentru existența unui anumit factor degradant într-un procent de maxim 25% din suprafețele 

poligonale stabilite pe valea respectivă, s-a atribuit nivel redus de degradare datorat factorului 

respectiv și este reprezentat în tabelul nr. 4 cu culoarea verde; 

În tabelul nr. 4, prezentat mai jos sunt nivelele de impact pe care fiecare factor menționat în cadrul 

metodelor îl are asupra fiecărei văi studiate.  

Pentru înțelegerea pe deplin a factorilor antropici, biotici și abiotici care influențează negativ habitatele 

aluviale studiate, s-au detaliat modurile în care fiecare din factorii considerați acționează, deoarece 

înțelegerea cauzei lor va ușura stabilirea măsurilor de control al lor. 
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De asemenea, fiecare acțiune a factorilor analizați produce un impact asupra habitatelor aluviale, care 

la rândul lui prezintă o anumită intensitate, stabilită la nivel global și corelată direct proporțional cu 

suprafața afectată. 

Toate acestea se prezintă grafic în tabelul nr. 5, mai jos. 

Tab. 5. Modul de acțiune și intensitatea influenței negative a diverșilor factori analizați. 

Cod 

factor 

destabi

lizator  

Suprafață 

afectată, ha 

Procent din 

suprafața 

totală a 

habitatelor 

cartate 

Modul de acțiune a factorului destabilizator 

  

Intensitate

a 

influenței 

negative 

1A 83 37% Amplasarea preferențiala a tăierilor, nerespectarea volumului de 

extras din amenajament, lipsa autorizației de mediu pentru 

amenajamente, tăieri abuzive profitând de situația neclară a 

proprietatii, proprietarii mici manifesta tendinta de a depasi volumul 

de lemn alocat a fi extras, informare insuficientă a proprietarilor, sunt 

modalități identificate în procent mediu în suprafețele studiate cu 

efecte majore asupra stării de conservare a habitatelor aluviale. 

Medie 

1B 63 28% Incidența mare a agresiunilor antropice, turism necontrolat, 

depozitare deseuri, tăieri abuzive sunt influențe negative asupra 

habitatelor, toate datorate proximității așezărilor umane, în principal, 

dar și lipsei informării. În suprafațele studiate procentul este însă 

redus, marea majoritate a habitatelor aluviale fiind departe de 

așezările umane. 

Redusă 

1C 

. 

193 85% Gospodărirea inadecvată a pădurilor și pășunat, urmate de 

susceptibilitate la: vânt, zăpadă, regim termic extrem, inundații, 

viituri, alunecări de teren, extrageri de masă lemnoasă (majoritar 

efectuate necorespunzător) 

Împădurirea cu specii necorespunzătoare tipului natural fundamental 

de pădure 

Ridicată 

1D 

,  

183 80% Lucrările de reabilitare, modernizare drumuri, cu producerea de 

disfuncționalități în regimul hidrologic, poluare fonică și chimică, cu 

repercusiuni în special asupra distribuției faunei habitatelor aluviale. 

Mare parte din suprafețele studiate sunt afectate de acest factor 

deoarece majoritatea văilor sunt accesibilizate iar construcția în sine 

a acestor drumuri a avut un impact semnficativ asupra habitatelor 

aluviale. 

Instalarea de linii electrice și întreținerea lor prin extragerea arborilor 

aflați sub acestea, de cele mai multe ori însemnând extragerea 

speciilor fundame ntale ale habitatului și deranjarea speciilor din 

cadrul faunei de asemenea afectând semnificativ habitatul și 

biocenoza în general. Este cazul habitatelor aflate mai jos de barajul 

lacului Pecineagu. 

Ridicată 

1E 85 

 

37% Extracție de materiale de construcție din albii, cu modificarea 

geometriei cursurilor și efecte negative asupra mărimii și distribuției 

speciilor fundamentale habitatului. 

Medie 
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Cod 

factor 

destabi

lizator  

Suprafață 

afectată, ha 

Procent din 

suprafața 

totală a 

habitatelor 

cartate 

Modul de acțiune a factorului destabilizator 

  

Intensitate

a 

influenței 

negative 

  Colectarea resurselor forestiere nelemnoase (fructe, ciuperci), cu 

producerea de distrugeri ale vegetației, depozitarea de deșeuri, 

poluare de alte tipuri. 

Existența construcțiilor de corectare a torenților, care produc 

inundații permanente sau temporare și modificare (fragmentarea) 

geometriei habitatelor aluviale, cu consecințe negative asupra 

biocenozei. 

Aceste modalități de acțiune dau factorului o influență negativă de 

luat în seamă. 

1F 134 59% Pășunatul și traversarea habitatelor cu animale domestice, produce 

distrugerea covorului vegetal ce protejează solul, modificarea 

compoziției floristice edificatoare, tasarea solului, rănirea sistemului 

radicelar al arborilor, afectarea regenerării speciilor arborescente și 

arbustive, modificarea distribuției faunei, răspândirea bolilor. 

Procentul este relativ redus deoarece există doar anumite zone de 

interes pentru proprietarii de animale domestice. 

Medie 

1G 101 44% Depozitarea de reziduuri menajere, rezultate de la taberele de 

culegători de ciuperci, stâni, locuințe temporare pentru echipele de 

exploatare a masei lemnoase, sau de la prelucrarea primară a 

lemnului în platforme primare, introduc agenți poluanți cu consecințe 

serioase asupra ecosistemelor 

Medie 

2A 159 70% Speciile din afara habitatelor, introduse artificial în compoziția 

acestora, pot fi un concurent tenace pentru speciile fundamentale și 

duc în timp la eliminarea celor din urmă datorită creșterii susținute 

superioare, dimensiunilor realizabile superioare, temperamentului. În 

cazul nostru, apare tendința evidentă a molidului, introdus artificial 

în zonele joase, sub 950 m altitudine, de eliminarea a aninului alb, 

specie fundamentală a ecosistemelor aluviale 91E0, prin avantajul 

creșterii susținute în înălțime și rezistența semințișului de molid la 

umbrirea, dealtfel slabă, a speciilor fundamentale de arbori ai 

habitatului. După dominarea coronamentului superior molidul 

umbrește și acidifiază accentuat solul, lăsând nici o șansă speciilor 

fundamentale, cu temperament de lumină. 

Ridicata 

2B 183 81% Speciile din afara habitatului introduse pe cale artificală, în zonele 

vecine (pe versanți, în apropierea văilor) sau chiar în habitatele 

aluviale, pot deveni invazive, degradând structura ecosistemului, 

producând dispariția speciilor vegetale edificatoare și reducând starea 

de conservare a habitatelor în discuție. Este un factor prezent pe o 

suprafață mare a zonelor studiate, prin introducerea monoculturilor 

de molid și înlocuirea totală sau partială a speciilor natural 

fundamentale. 

Ridicată 

2C 118 52% Habitatele aluviale ocupă adesea suprafețe restrânse fiind concentrate 

de-a lungul cursurilor de apă, iar asta duce la mărimea redusă a 

populației și la izolarea reproductivă, având ca efect diminuarea 

adapabilității populațiilor la schimbări majore de mediu. Este evidentă 

în aproximativ jumătate din suprafața studiului, datorită în special 

lucrărilor silvice necorelate cu cerințele specifice situurilor Natura 

Medie 
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Cod 

factor 

destabi

lizator  

Suprafață 

afectată, ha 

Procent din 

suprafața 

totală a 

habitatelor 

cartate 

Modul de acțiune a factorului destabilizator 

  

Intensitate

a 

influenței 

negative 

2000, prin care molidul este promovat în detrimentul speciilor 

fundamentale habitatelor aluviale (ex: anin alb). 

2D 133 58% Înțelenirea solului reduce la un procent foarte mic capacitatea 

speciilor natural fundamentale de a se regenera prin diseminarea 

naturală a semințelor. Se datorează îndeosebi pășunatului în 

deschiderile create natural, sau artificial. În zonele studiate apare 

într-un procent relativ ridicat. 

Medie 

2E 10 5% Fitocenoza poate prezenta uscări anormale (la arbori majoritar), 

cauzele lor fiind schimbări majore în cadrul factorilor abiotici ai 

ecosistemului dar uneori și infestări cu ciuperci parazite (de regulă 

specii din afara arealului). 

Sunt prezente uscări în cadrul habitatelor studiate, însă pe suprafețe 

nesemnificative, mai mult individual pe arbori și nu ar putea fi 

considerate anormale. 

Foarte 

Redusă 

2F 0 0% Fitocenoza habitatelor aluviale poate fi afectată de atacuri ale 

insectelor defoliatoare și/sau ciuperci xilofage parazite, însă factorul 

principal al producerii gradațiilor la insecte și infestărilor cu ciuperci 

parazite este cel antropic. În mod natural, consecințele și 

amplitudinea unei infestări ar fi foarte mici. 

Nu au fost identificate uscări semnificative datorate insectelor 

defoliatoare sau a ciupercilor xilofage, deși s-au observat arbori cu 

uscări datorate ciupercilor xilofage parazite, însă pe arbori individuali 

și într-o proporție mult prea redusă pentru a fi menționată. 

Inexistenă 

3A 16 7% Eroziunea produce modificări radicale asupra solului și reliefului cu 

consecințe distructive iar alunecările de teren, dacă sunt de amploare, 

distrug în totalitate sau parțial habitatele aflate mai ales la baza 

versanților. S-au identificat într-o mică măsură situații de eroziune 

poluantă și distrugătoare pentru habitatele aluviale, iar alunecări de 

teren în foarte puține situații 

Foarte 

redusă 

3B 12 5% Apare sub forma reducerii debitului apei, cu cauze naturale și poate 

avea efecte limitative pentru componentele biocenozelor aluviale, 

ducând la dispariția sau modificarea semnificativă a acestora. Este 

însă o situație rar prezentă în cuprinsul habitatelor studiate. 

Foarte 

redusă 

3C 43 19% Apare în situațiile în care aluviunile produse de eroziunea solului pe 

versanți, sunt depuse în cuprinsul habitatelor aluviale, producând 

schimbarea radicală a condițiilor staționale și implicit distribuția 

elementelor fundamentale ale acestor habitate. Pericolul este mare 

acolo unde, în imediata apropiere, există terenuri foarte înclinate și 

neacoperite cu vegetație pe care se dezvoltă fenomene torențiale. 

Procentul apariției acestor fenomene este totuși redus în cuprinsul 

suprafețelor studiate 

Redusă 

3D 36 16% Inundațiile de lungă durată pot produce shimbarea condițiilor 

staționale specifice, afectând grav flora și fauna. Predispoziția este 

maximă în zonele cu înclinații mari, pășuni supraexploatate sau tăieri 

rase pe suprafețe mari, zonele din amonte de barajele de corectare a 

torenților. În zonele studiate procentul de zone inundate este foarte 

Redusă 
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Cod 

factor 

destabi

lizator  

Suprafață 

afectată, ha 

Procent din 

suprafața 

totală a 

habitatelor 

cartate 

Modul de acțiune a factorului destabilizator 

  

Intensitate

a 

influenței 

negative 

mic, însă în în procentul calculat s-a inclus și procentul din suprafață 

cu inundații periodice, anuale și predictibile (nu doar cele 

permanente). 

3E 39 17% Apele turbulente și cu nivele mari de turbiditate produc rupturi ale 

vegetației lemnoase dar și dislocarea solului. Pot produce chiar 

devierea cursurilor de apă și dispariția unor habitate. Sun predispuse 

bazinele hidrografice cu terenuri înclinate, pășuni supraexploatate 

sau tăieri rase pe suprafețe mari. Nu au fost identificate distrugeri 

provocate de viituri decât pe suprafețe foarte mici. 

Redusă 

3F 24 10% Habitatele aluviale, îndeosebi cele tipice văilor de munte, au o formă 

alungită, datorită văilor adesea înguste și stâncoase, acești factori 

producând franjurarea, distribuția neomogenă de-a lungul văilor și în 

final limitând distribuția lor. Starea de conservare poate fi redusă din 

acest motiv. S-au înregistrat totuși suprafețe reduse afectate de acest 

factor. 

Redusă 

3G 5 2% Vânturi puternice produc ruperea sau dislocarea arborilor din cadrul 

habitatelor aluviale, dat fiindca în perioadele cu schimbĂri majore de 

temperatură (primăvară/toamnă) se produc mobilizări masive ale 

maselor de aer, îndeosebi pe văile dinspre nord vest, în cazul regiunii 

studiate. 

Foarte 

redusă 

3H 2 1% Habitatele aluviale din zonele muntoase sunt supuse căderii unor 

cantități mari de zăpadă, parte din aceste căderi de zăpadă 

producându-se în perioadele de “iarnă timpurie” – octombrie, 

noiembrie sau “iarnă târzie” – martie, aprilie, perioade în care 

fitocenoza se află încă în stare de vegetație. Această situație duce la 

rupere ramurilor, chiar a trunchiului arborilor datorită greutății 

zăpezii și apare majoritar în cazul pădurilor aluviale tinere, cu 

densități și zvelteți mari. În zonele studiate nu s-au semnalat ruperi 

semnificative datorate zăpezii însă există o zone susceptibile. 

Foarte 

redusă 

3I 0 0% Se pot declanșa atât datorită descărcărilor electrice din timpul 

furtunilor dar și datorită deșeurilor menajere (materiale transparente) 

aflate în habitat sau în apropierea habitatului. Rezulatele unui 

incendiu po fi catastrofale ducând la dispariția unor habitate sau 

extincția speciilor. În zonele studiate nu s-au semnalat distrugeri 

provocate de către incendii, în pericolul producerii lor există în 

proporție de circa 70 % datorită deșeurilor și verilor tot mai uscate din 

ultimii ani. 

Inexistentă 
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În figura 21, se prezintă nivelul procentual de incidență al fiecărui factor destabilizator în cadrul 

suprafeței studiate, fiind reprezentarea grafică a tabelului: „Distribuția factorilor destabilizatori în 

cadrul habitatelor aluviale 91E0”. 

 

 

Fig. 21. Prezentare grafică a nivelului de incidență în procente din suprafața totală studiată. 

 

  

Asociații vegetale identificate în cuprinsul suprafețelor studiate  

In habitatele de Alnus incana studiate s-a depistat o variabilitate mare a biodiversitatii taxonilor 

vegetali erbacei care compun patura erbacee de la un habitat la altulce depinde de mărimea suprafeței 

poligoanelor studiate, panta, expoziția, iluminarea laterală, adâncimea la care se găsește pânza 

freatică, , prezența altor specii de arbori concurenți, caracteristicile pedogeologice ale substratului 

(orografia terenului, roca-mamă, grosimea orizontului fertil A, a orizontului B și C, cantitatea de humus 

brut, nedescompus și a celui descompus – mull și moder).  

Pe lângă aceste specii enunțate în compoziția habitatelor aluviale de anin alb cu Telekia speciosa mai 

există foarte multe specii și chiar asociații pe care noi le-am identificat în cadrul fiecărei suprafețe 

poligonale cartate în bazinul hidrografic al Dâmboviței și râului Târgului, care în clasificarea generală 

a habitatelor din RN2000 din România figurează ca făcând parte din habitatele aluviale 91E0. Explicatia 

diversității vegetale mari, constă în faptul că toate tipurile de habitate aluvialedin Carpații Meridionali, 

pe latura sudică, au majoritar expoziție sudică, și prezintă o temperatura medie anuală și multianuală 

mai ridicată decât a celorlalte habitate de același tip din Carpatii Orientali și M-tii Apuseni, care fac 

posibilă urcarea mai sus a asociațiilor termofile din habitatele aluviale. 
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Exemple de specii arborescente principale, majoritare ca distribuție: Alnus incana, Picea abies, Salix 

capraea, Salix viminalis, Salix fragilis, Betula pendula, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Ulmus 

glabra, etc. 

Exemple de specii arbustive principale identificate, majoritare ca distribuție: Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia, Sambucus racemosa, Vaccinium myrtillus, Eonymus europaeus etc. 

Exemple de specii erbacee identificate ce ocupă suprafețe majoritare: Carex sylvatica, Luzula sylvatica, 

Juncus inflexus, Telekia speciosa, Oxalis acetosella, Soldanella hungarica, Dentaria glanduligera, 

Anemone nemorosa, Stellaria nemorum, Petasites albus, Stellaria holostea, Asperula odorata, Lamium 

galeobdolon, Lamium album, Prunella vulgaris, Eonymus europaeus, Agrostis stolonifera, Carex 

remota, Circaea lutetiana, Galium aparine, Glechoma hederacea, Geranium robertianum, Impatiens 

noli-tangere, Matteucia struthiopteris, Mentha longifolia, Myosotis palustris, Mentha piperita, Mentha 

aquatica, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Tussilago farfara etc.  
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CONCLUZII 

Conform prezentării tuturor informațiilor din cadrul capitolului de rezultate, se poate observa în primul 

rând proporția redusă a speciilor corespunzătoare tipului de habitat în zonele specifice habitatelor 

aluviale 91E0. Factorului mărimii reduse a populației – 2C cu un procent de incidență de 52 % are un 

nivel mediu de incidență și asta datorită faptului că, deși populația de anin alb în zonă este mică, 

această specie are o capacitate foarte mare de regenerare prin lăstari și sămânță (fiind considerată și 

specie pionieră). Totuși prezența și invazia molidului în habitatele aluviale poate limita adesea această 

capacitate.  

Procentul general pe care îl reprezintă suprafața ocupată cu specii natural fundamentale este de 24 % 

din totalul suprafețelor studiate, în timp ce suprafața generală ocupată către speciile 

“necorespunzătoare” depășeste  66 % din suprafața totală studiată. Speciile necorespunzătoare sunt 

reprezentate 100% de către specia molid (Picea abies L.), această specie fiind introdusă artificial în 

procent de circa 75 % în cadrul habitatelor aluviale, iar restul de circa 25 % fiind molid instalat natural 

de la exemplarele introduse artificial pe versanții alăturați, ceea ce duce indirect tot la factorul antropic 

degradant (“managementului silvic defectuos, împădurirea cu specii necorespunzătoare” – 1C). 

Influența negativă generală a factorului 1C se poate observa în majoritatea poligoanelor (vezi tabel nr. 

3 și 5), cu un procent de incidență de 85 % din suprafața totală studiată ceea ce denotă un impact 

general ridicat și de luat în seamă. 

De asemenea, introducerea artificială a molidului se poate observa și prin analiza factorului 2B – 

“Invazia speciilor forestiere necorespunzătoare tipului natural fundamental de pădure”. Analizând 

tabelele nr. 3 și 5 se poate observa incidența și implicit nivelul ridicat at intensității influenței negative 

asupra suprafețelor studiate. Aceasta invazie se datorează de asemenea factorului antropic și este 

corelată strâns cu factorul 1C – “Management silvic defectuos, împădurire cu specii necorespunzătoare 

tipului natural fundamental de pădure”, deoarece, dacă nu a fost introdus artificial molidul, în 

habitatele de anin, acesta se va instala de regulă pe cale naturală, sursa fiind arboretele artificiale 

vecine, de pe versanții, unde, în mod natural, ar fi trebuit să avem o compoziție cu diversitate ridicată 

din speciile fag, paltin de munte, scoruș, ulm de munte etc, în această situație fiind puțin probabil ca 

sămânța din specia molid să ajungă în habitatele aluviale. 

Un al treilea factor cu influență semnificativă (80 %) asupra habitatelor aluviale este factorul 1D - 

Construcții și alte amenajări, acesta evidențiidu-se în cuprinsul suprafețelor studiate prin construcția 

de drumuri de acces, utilizarea și întreținerea lor, linii electrice de înaltă tensiune, sub care, conform 

legislației în vigoare, sunt necesare tăierea și extragerea exemplarelor arborescente a căror coroană 

poate atinge aceste linii. 

Prin construcția de drumuri în trecutul nu foarte îndepărtat, acest factor a avut un impact major și asta 

încă se poate observa în majoritatea habitatelor aluviale, care au fost îngustate, deformate, fragmentate 

în acest mod, determinând izolarea reproductivă și drift-ul genetic al speciei fundamentale edificatoare 

– aninul alb. 

În prezent acest factor poate avea impact negativ atât datorită activităților de întreținere a drumurilor 

de acces și exploatare, dar și datorită utilizării lor constante de către utilaje grele, sau chiar datorită 

traficului intens al automobilelor. Modul de acțiune este atât de ordin fonic (determinând migrarea 

speciilor faunistice (păsări, vidre, carnivore, cervide etc) în zone mai liniștite dar și de ordin chimic, 
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producându-se scurgerea de diverse substanțe toxice (bituum, uleiuri, combustibili, consumabile 

uzate lăsate de către personal, etc) rezultate în procesul de utilizare a autovehiculelor. 

Un al patrulea factor cu influență semnificativă este factorul 2A – Competiția interspecifică, factor care 

este de asemenea corelat cu factorul 2B și 1C, și se manifestă în cuprinsul suprafeței studiate prin 

tendința molidului de a copleși și domina arboretele de anin alb, inferioare ca dimensiuni și rezistență 

la umbrire, temperamentul lor fiind unul de lumină, iar al speciei molid de semi-umbră. 

Cu alte cuvinte, în peste 70 % din suprafața totală cartată și studiată, aninul alb este eliminat sau se 

află în curs de eliminare, datorită umbririi arboretului de molid, mult superior în înălțime și mărimea 

sistemului radicelar. La aceste aspecte se poate adăuga și faptul că orice arboret de molid își creează 

propriul habitat cu un pH scăzut în sol (în jur de 5) datorită acelor de molid căzute, aciditate care 

reduce semnificativ diversitatea speciilor vegetale fundamentale habitatelor aluviale și chiar eliminarea 

lor. 

Un al 5-lea factor important este factorul 2D - Înțelenirea solului, cu un procent incidenței de 58 % din 

suprafața totală studiată. Acest factor se manifestă în deschiderile din arborete, provocate de regulă 

de brăcuirea acestora. Capacitatea speciilor fundamentale ale habitatelor aluviale de a se regenera 

natural este redusă foarte mult deoarece sămânța căzută nu mai ajunge în contact cu patul germinativ. 

Un al 6-lea factor important este factorul 1F - Agricultură și creșterea animalelor și este prezent în 

suprafață studiată (59 %) prin activitățile de pășunat ale ovinelor și bovinelor aparținând locuitorilor 

din satele învecinate. Zonele pășunate de regulă sunt zonele cu deschideri în arboretele aluviale, unde 

orice șansă de supraviețuire a regenerării naturale din speciile corespunzătoare habitatului este redusă 

la minim. Animalele se hrănesc cu frunzele și mugurii regenerării naturale și în același timp tasează 

solul, reducând și șansa de instalare pe cale naturală, a speciilor corespunzătoare habitatului. 

Factorul 1G - Poluare menajeră sau/și industrială este important, ocupând o suprafață semnificativă 

de 44 % din suprafața studiată, producând poluare chimică în habitate și mai ales în mediul acvatic. 

Apare de regulă în zone unde se desfășoară sau s-au desfășurat activități antropice în trecut (exploatări 

forestiere, tabere de culegători de ciuperci, stâni, cabane etc) și constă majoritar în poluare menajeră 

(materiale plastice, sticlă, materiale textile, resturi lemnoase de mici dimensiuni ce ajung în mediul 

acvatic etc), cea industrială nefiind existentă în cuprinsul suprafeței studiate. Intensitatea impactului 

este medie. 

Factorul 1E – Exploatarea resurselor biotice și abiotice (în afară de lemn) cu un procent al incidenței de 

37 % este prezent de regulă pe tronsonul cursului Dâmboviței de după barajul Pecineagu, iar pe restul 

văilor secundare este slab prezent. 

Apare pe tronsonul menționat al râului Dâmboviței deoarece, fiind o zonă apropiată de localitatea Sătic, 

județul Argeș, firmele constructoare de drumuri au extras materialele de construcții necesare din 

această parte a albiei râului Dâmbovița, iar localnicii din Sătic au extras pietrișul necesar construcției 

de case. Pe restul văilor secundare, izolat s-a extras pietriș necesar consolidării drumurilor forestiere 

și de exploatare forestieră. Se manifestă și prin prezența barajelor de corectare a torenților care produc 

inundații de lungă durată și modificarea semnificativă a habitatelor de anin alb (uneori chiar eliminarea 

aceastora). 

Factorul 1A - Situația neclară a proprietății și fărâmițarea acesteia, cu un procent de incidență de 37 %, 

redus însă relativ semnificativ, confirmă problemele legate de exploatările forestiere abuzive efectuate 
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după retrocedarea multor proprietăți în bazinul cursului superior al Dâmboviței și efectul lor negativ 

asupra habitatelor aluviale ce s-au regăsit în cadrul acestor suprafețe exploatate abuziv. 

Factorul 1B – Proximitatea așezărilor umane are un nivel de incidență redus însă relativ semnificativ 

(28 %) și va constitui întotdeauna o problemă, deoarece necesitatea pentru lemn de foc și alte resurse 

forestiere, depunerea de deșeuri menajere în albiile râurilor este o problemă cauzată de economia țării 

și de lipsa generală a informării populației, care persistă și sunt sanșe mari să persiste pe viitor. 

Factorii 3D - Depunerea de materiale aluvionare, 3C - Inundații de lunga durată, 3E – Viiturile sunt 

într-o oarecare legătură, toți trei având o cauză mai mult sau puțin comună – exploatările forestiere. 

Datorită extragerii vegetației lemnoase de pe versanți, apa din precipitațiile abundente produce 

fenomene torențiale (3E – viituri) ce spală solul și transportă aluviuni în cursurile de apă, unde sunt 

depuse (3D). Aceste aluviuni depuse pot bloca cursurile apă producând inundații (3C - permanente sau 

temporare)  

Factorul 3F - Forma disproporționată a habitatului se manifesă într-un procent redus, puțin 

semnificativ și apare în zonele stâncoase unde distribuția speciilor fundamentale ale habitatelor 

aluviale este limitată și fragmentată (de regulă în zonele înalte, spre limita habitatelor aluviale cu anin 

alb și Telekia speciosa). 

Factorul 3A – Eroziune/Alunecări de teren, are un nivel de incidență foarte scăzut și este nesemnificativ 

pentru starea habitatelor aluviale. Apare de regulă în zone cu versanți foarte abrupți și sol instabil. 

Factorul 3B – Coborârea nivelului apei freatice are un nivel de incidență foarte scăzut și este de 

asemenea nesemnificativ pentru starea habitatelor aluviale. Apare în foarte puține cazuri în lunci care 

s-au înălțat datorită depunerii de aluviuni sau alunecărilor de teren. 

Factorii 2F - Vătămări produse de către entomofaună și agenți fitopatogeni, 3G - Doborâturi de vânt, 

3H - Rupturi datorate zăpezilor abundente, 3I - Incendii produse din cauze naturale prezintă un nivel 

de incidență nesemnificativ, cu mici excepții în privința doborâturilor de vânt care au fost identificate 

pe văile de pe partea nordică a bazinului cursului superior al râului Dâmbovița. 

În final putem trasa liniile principale în ce privește factorii prezenți și amenințările asupra habitatelor 

aluviale: 

1. Managementul silvic defectuos (nerespectarea reglementărilor specifice situurilor Natura 2000 

în ce privește lucrările silvice de îngrijire, regenerare, exploatare forestieră); 

2. Retrocedarea proprietăților și implicit fărâmițarea lor; 

3. Existența barajului lacului Pecineagu (care necesită întreținerea drumurilor de acces, trafic, 

întreținerea liniilor electrice, variația debitului apei sub baraj); 

4. Existența și persistatarea construcțiilor pentru managementul fenomenelor torențiale; 

5. Lipsa informării în rândul localnicilor (tăieri în delict, deșeuri, pășunat, tabere de ciuperci, 

turism necontrolat). 

 

Habitatele cu stare favorabilă de conservare, deși sunt situații pozitive, sunt expuse la acțiunea multor 

factori care ar putea degrada starea lor ecologică.  

Mai exact, toate habitatele cu stare favorabilă de conservare, exceptând cele cu urgența 5 de intervenție 

(suprafețele 88 și 99 V. Dâmboviței), prezință semințis din specia molid pe o suprafață semnificativă, 

care pe viitor poate domina arboretul de anin alb, specia fundamentală a habitatelor aluviale studiate; 
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prezintă de asemenea iminența degradării prin exploatări forestiere datorită existenței proprietăților 

private mici, lipsind aici amenajamentele silvice cu autorizații de mediu și prezintă și iminența 

amplasării necorespunzătoare a lucrărilor cu caracter silvotehnic în aceste proprietăți private. Măsurile 

pentru eliminarea acestor factori sunt detaliate în cadrul Capitolului “Recomandări de reconstrucție 

ecologică”. 
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RECOMANDĂRI DE MANAGEMENT 

Recomandări de minimizare a influenței factorilor studiați  

 

Tab. 6. Recomandări de management al factorilor cu influență negativă asupra habitatelor aluviale. 

Cod factor 

destabilizat

or  

Procent din 

suprafața 

totală a 

habitatelor 

cartate 

Recomandări către administratorii sitului Natura 2000 

  

1A 37% Luarea măsurilor necesare în vederea obligării a proprietarilor de pădure să obțină autorizație 

de mediu pentru amenajamente. 

Documentele de punere în valoare a masei lemnoase trebuie să fie verificate atent de către 

personalul administrației situului, pentru a nu propune extrageri de lemn din specii 

fundamentale habitatelor aluviale. 

Verificări dese pentru limitarea tăierilor abuzive și a amplasării preferențiale a tăierilor. 

Informarea proprietarilor cu privire la reglementările în vigoare privind situurile Natura 2000 

și pașii de urmat pentru respectarea acestora 

1B 28% Limitarea turismului necontrolat în interiorul situului Natura 2000 administrat și organizarea 

de vizite cu grupuri turistice organizate.  

Amplasarea unei rețele de panouri de informare cu privire la regulile în interiorul situurilor 

Natura 2000 și pedepsele corespunzătoare pentru depozitare deșeuri, distrugeri. 

Informarea localnicilor prin intermediul persoanelor publice locale (la nivel de primari sau alți 

funcționari) în privința regulilor în interiorul situurilor Natura 2000. 

1C 85% Încercarea pe cât posibil a introducerii tuturor pădurilor aluviale de pe cursul superior al râului 

Dâmbovița în tipul II funcțional, deci declararea lor ca fiind păduri de protecție și aplicarea 

numai a lucrărilor speciale de conservare, unde se consideră impetuos necesar. 

Documentele de punere în valoare a masei lemnoase trebuie să fie verificate atent de către 

personalul administrației situului, pentru a nu se propune extrageri de lemn din specii 

fundamentale habitatelor aluviale și cu volume excesive. 

Dacă este posibil participarea personalului specializat al administrației situului în cadrul 

efectuării selecției arborilor de extras conform amenajamentelor. 

Documentele de regenerare a pădurilor (antemăsurători, devize de calcul) trebuie verificate 

atent de către personalul situului pentru a nu permite împăduririle cu specii din afara 

habitatelor aluviale. 

1D 80% Dezafectarea și eliminarea drumurilor de acces în zonele unde nu mai este nevoie de ele pe 

termen lung. 

Controlul frecvent al echipelor de întreținere drumuri în timpul lucrului în vedere observării 

oricărei deversări de substanțe poluante și aplicarea legii corespunzătoare în vigoare. 

Participarea sau cel puțin, verificarea frecventă a echipelor de întreținere a liniilor electrice în 

vederea evitării pe cât posibil a tăierilor de arbori din speciile natural fundamentale habitatelor 

aluviale. 

1E 37% Interzicerea extragerii de materiale de construcții (pietriș de diverse dimensiuni, poțiuni de 

sol) din lunci și albiile cursurilor de apă. 

Limitarea pe cât posibil a activităților de colectare a resurselor forestiere nelemnoase (ciuperci, 

fructe, vânătoare) 
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Cod factor 

destabilizat

or  

Procent din 

suprafața 

totală a 

habitatelor 

cartate 

Recomandări către administratorii sitului Natura 2000 

  

Eliminarea pe cât posibil a barajelor de corectare a torenților. 

1F 59% Interzicerea pășunatului în habitatele aluviale. 

Control periodic pentru evitarea pășunatului nepermis în deschideri cu regenerare. 

1G 44% Verificarea frecventă a zonelor susceptibile la depuneri de deșeuri menajere (în apropierea 

localităților, taberelor, stânilor) și aplicarea de sancțiuni de ori câte ori este necesar. 

Colectarea deșeurilor de orice fel existente în cuprinsul zonei administrate. 

Verificarea atentă a platformelor primare de sortare a materialului lemnos exploatat pentru 

eventuale amplasări ale trunchiurilor sau reziduurilor lemnoase în aproprierea sau chiar în 

albia cursurilor de apă și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare. 

Panouri de informare cu privire la interzicerea pășunatului și sancțiunile corespunzătoare. 

2A 70% Eliminarea pe cât posibil din compoziție a speciilor necorespunzătoare habitatului și plantarea 

cu specii ale tipului natural fundamental de pădure. 

2B 81% Documentele de regenerare a pădurilor (antemăsurători, devize de calcul) trebuie verificate 

atent de către personalul situului pentru a nu permite împăduririle cu specii din afara arealului 

natural pe versanții vecini și mai ales evitarea monoculturilor. 

Eliminarea pe cât posibil din compoziție a speciilor necorespunzătoare habitatului și plantarea 

cu specii ale tipului natural fundamental de pădure. 

2C 52% Eliminarea pe cât posibil din compoziție a speciilor necorespunzătoare habitatului și plantarea 

cu specii ale tipului natural fundamental de pădure, pentru mărirea populației de specii natural 

fundamentale. 

2D 58% Realizarea de mobilizări ale solului înțelenit pentru a facilita instalarea regenerării naturale 

Plantarea de specii corespunzătoare tipului de habitat 91E0 

2E 5% - 

2F 0% Menținerea unei stări fitosanitare bune în habitatele aluviale prin reducerea intervenției 

antropice pe cât posibil. 

3A 7% Aplicarea lucrărilor de control al eroziunii torențiale în cazul eroziunii produse datorită 

despăduririlor pe versanții alăturați. 

Se recomandă neintervenirea în procele de deplasare naturală a solului. 

3B 5% Se recomandă neintervenirea în procele de coborâre naturală a nivelului apei freatice.. 

3C 19% Aplicarea lucrărilor de control al eroziunii torențiale de pe versanții alăturați. 

3D 16% Eliminarea sau modificarea construcțiilor hidrotehnice de corectare a torenților în sensul 

normalizării geometriei cursurilor de apă. 

Nu se recomandă intervenirea în oricare al mod în cadrul acestor zone inundabile. 

3E 17% Împădurirea versanților alăturați pe suprafața cărora este inițiată viitura. 

Nu se recomandă intervenirea în cadrul acestor zone cu risc la viituri în alte moduri, fiind un 

fenomen natural. 
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Cod factor 

destabilizat

or  

Procent din 

suprafața 

totală a 

habitatelor 

cartate 

Recomandări către administratorii sitului Natura 2000 

  

3F 10% Nu se recomandă intervenirea în cadrul acestor zone cu dimensiuni reduse scâncoase ce 

produc habitate frajurate, fărâmițate, fiind un fenomen natural. 

3G 2% Nu se recomandă intervenirea, în nici un mod, în aceste zone afectate de vânturi puternice și 

nici în zonele de risc în aces sens, fiind un fenomen natural. 

3H 1% Nu se recomandă intervenirea, în nici un mod, în aceste zone afectate de căderi masive de 

zăpadă și nici în zonele de risc în aces sens, fiind un fenomen natural. 

3I 0% Preluarea deșeurilor ce pot produce incendii (materiale plastice, sticle etc). 

Panouri de informare cu privire la riscul de incendii și sancțiunile corespunzătoare producerii 

intenționate a acestor incendii. 

*Distribuția factorilor destabilizatori, în cuprinsul poligoanelor studiate se prezintă în tabelul Anexei 2. 

*Recomandările de management includ și măsurile de luat în suprafața de 12,43 ha, însumată de habitatele cu stare de 

conservare favorabilă, datorită necesităților de eliminare a tăierilor necorespunzătoare din suprafețele private vecine sau care 

se suprapun cu aceste habitate, managementul silvic defectuos în proprietățile vecine sau care se suprapun cu aceste habitate, 

eliminarea drumurilor forestiere ce traversează sau se învecinează cu aceste habitate. 
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Recomandări de reconstrucție ecologică  

1. Se propun următoarele acțiuni de refacere a habitatelor aluviale: Protejarea suprafeței 

acoperite cu specii corespunzătoare tipului de habitat (incluzând suprafața acoperită cu 

regenerare din speciile corespunzătoare).  

 Acest lucru se poate realiza prin limitarea intervențiilor antropice în cadrul 

suprafețelor studiate, cât posibil, intervenții reprezentate de lucrări silvotehnice în 

proprietățile administrate de structuri silvice și intervenții neautorizate în proprietățile 

fără administrare a structurilor silvice.  

 Este importantă trecerea arboretelor încadrate în tipul funcțional I (producție și 

protecție), la tipul funcțional II (protecție specială) și aplicarea doar a lucrărilor speciale 

de conservare unde proprietarii cer asta. 

 Procentul total în cadrul suprafeței studiate ocupat cu specii corespunzătoare tipului 

natural de habitat, care contribuie semnificativ la conservarea habitatului este de 24 %, 

iar suprafața aferentă, în hectare, care trebuie protejată este 54,5 ha. 

 Detalierea suprafețelor ocupate cu specii corespunzătoare tipului natural de habitat în 

fiecare suprafață poligonală omogenă cartată, se prezintă în harta GIS rezultată în 

urma studiului. 

2. Mobilizarea solului în suprafețele deschise (fără vegetație arborescentă). 

 Se impune mobilizarea parțial manuală datorită terenului adesea accidentat, însă se 

poate aplica mobilizarea mecanizată în anumite cazuri. Mobilizarea mecanizată 

trebuie efectuată atent deoarece se poate distruge regenerarea deja instalată în 

cuprinsul suprafețelor; 

 Mobilizarea este necesară nu doar pentru plantarea de puieți din cadrul speciilor 

tipului de habitat, ci și pentru favorizarea instalării regenerării naturale din speciile 

corespunzătoare tipului natural fundamental; 

 Procentul din întreaga suprafață studiată, în care este necesară mobilizarea solului 

înțelenit în deschideri este de aproximativ 23 %, iar suprafața aferentă în hectare este 

de 51,89ha. 

 Detalierea suprafețelor ocupate de deschideri în arboret în fiecare suprafață poligonală 

omogenă cartată, se prezintă în harta GIS rezultată în urma studiului. 

3. Extragerea parțială sau integrală a speciilor necorespunzătoare tipului de habitat (incluzând 

regenerarea din cadrul speciilor necorespunzătoare tipului de habitat) și apoi mobilizarea 

solului pe această suprafață în vederea facilitării instalării regenerării naturale; 

 Eliminarea pe cât posibil a speciilor invazive și introduse artificial (specii dealtfel 

necorespunzătoare tipului de habitat) este foarte importantă pentru îmbunătățirea 

stării de conservare a habitatelor aluviale.  

 Acest aspect poate fi unul greu de acceptat de către micii proprietari, pentru care 

scopul pădurii deținute este, de regulă, unul pur economic și ar fi dificil de obținut 

acceptul pentru eliminarea speciilor de importanță economică (ex: specia molid); 

 Procentul total în cadrul suprafeței studiate ocupat cu specii necorespunzătoare tipului 

natural de habitat, care contribuie semnificativ la deteriorarea habitatelor aluviale este 

de 46 %, iar suprafața aferentă, în hectare, care trebuie parcursă cu lucrări de 

substituire este aproximativ 105 ha. 
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 Procentul de extragere propus pentru specia molid este de 100 % din suprafața 

ocupată cu molid, în fiecare poligon până la 1.200 metri altitudine. În schimb, între 

1.200 m și 1.300 m s-a propus extragerea unui procent de 80% din suprafața totală 

ocupată cu molid, între 1.300 m și 1.400 m s-a propus extragerea unui procent de 

60 % din suprafața totală ocupată cu molid, între 1.400 m și 1.500 m altitudine s-a 

propus extragerea unui procent de 40 % din suprafața totală ocupată cu molid, iar 

peste 1.500 m altitudine de regulă este imposibil de găsit anin alb și nu s-au studiat 

acest zone. 

 Această extragere diferențiată începând cu 1.200 m altitudine a fost aplicată deoarece 

de la această altitudine habitatele aluviale cu anin alb conțin și specia molid instalată 

în mod natural iar cu cât se aproprie de 1.500 m altitudine, specia anin alb își 

diminuează tot mai mult prezența. 

 Detalierea suprafețelor ocupate de specii necorespunzătoare tipului de habitat în 

fiecare suprafață poligonală omogenă cartată, se prezintă în harta GIS rezultată în 

urma studiului. 

4. Plantarea cu specii corespunzătoare tipului de habitat pe suprafețele pe care s-au extras 

speciile necorespunzătoare . 

 Refacerea arboretelor unde speciile edificatoare (Alnus incana, Salix capraea, Salix 

fragilis, Betula pendula) au fost substituite, parțial sau integral, în trecut, cu specii de 

interes majoritar economic, este impetuos necesară, pentru a restabili tipul natural 

fundamental de pădure și a reda valoarea ecologică a habitatelor aluviale.  

 Această refacere se poate iniția prin mobilizarea solului în următoarea primăvară sau 

toamnă (nu va fi posibilă mecanizarea mobilizării în totalitate), pe suprafețele unde s-

au extras speciile necorespunzătoare (molid) și pregătirea lui (prin mobilizare) pentru 

perioadele de fructificație ale speciilor de interes în refacerea habitatelor aluviale. În 

următorul an se recomandă verificarea procentului de instalare a regenerării naturale, 

iar dacă acest procent nu este suficient (minim 80 % din suprafața mobilizată în fiecare 

poligon) se recomandă completarea regenerării naturale prin diseminarea de semințe 

din cadrul speciilor de interes pentru refacerea habitatelor aluviale. 

 În cazul inexistenței acestora în apropiere, este necesară plantarea puieților preluați 

din pepiniere sau din zonele cu regenerare naturală abundentă și instalarea artificială 

a acestora imediat după mobilizarea solului. 

 Se recomandă colectarea de semințe de anin de la arborii din zona și transplantarea de 

puieți de anin/sălcii din zonele cu regenerare abundentă sau creșterea puieților în 

pepinieră ; 

 Unde se consideră necesar (în sensul că speciile nu există) se recomandă și semănarea 

de semințe de soc roșu (Sambucus racemosa), coacăz roșu (Ribes alpinum), zmeur 

(Rubus idaeus) pentru crearea sau/și diversificarea stratului arbustiv. 

 Detalierea suprafețelor unde este necesară eliminarea speciilor necorespunzătoare și 

reinstalarea speciilor corespunzătoare tipului de habitat se prezintă în harta GIS 

rezultată în urma studiului. 

5. Plantarea cu specii corespunzătoare tipului de habitat pe suprafețele deschise unde anterior 

s-a efectuat mobilizarea solului; 

 Suprafețele despădurite în trecut și pășunate ulterior, pe care speciile corespunzătoare 

tipului de habitat nu au avut capacitatea de a se regenera, din diverse motive 
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(pășunatul regenerării, tasarea solului, înțelenirea solului etc) au nevoie obligatoriu de 

mobilizări integrale ale solului, deoarece semințele speciilor de interes pentru 

refacerea habitatelor nu mai ajung în patul germinativ. 

 Așadar se recomandă mobilizarea solului, mecanizat de preferat, având în vedere 

suprafețele relativ mari, și diseminarea artificială de semințe din speciile anin alb, 

salcie căprească, salcie plesnitoare, unde acestea nu există deja în apropierea acestor 

deschideri cu sol înțelenit. 

 Unde suprafețele deschise cu sol înțelenit au în apropiere exemplare mature din 

speciile corespunzătoare tipului de habitat de interes, se recomandă doar mobilizarea 

solului primăvara sau toamna și lăsarea lui în această stare până anul următor pentru a 

profita de fructificația arborilor de anin alb, salcie, mesteacăm, ulm etc din apropiere. 

Apoi, în anul următor se recomandă verificarea instalării naturale a regenerării din 

speciile de interes pentru refacerea habitatelor aluviale, iar dacă acest procent nu este 

suficient (minim 80 % din suprafața mobilizată în fiecare poligon) se recomandă 

completarea zonelor unde nu există regenerare naturală prin diseminarea artificială de 

semințe și/sau plantarea de puieți. 

 În cazul inexistenței speciile de interes pentru refacerea habitatelor aluviale în 

apropiere, este necesară plantarea puieților preluați din pepiniere sau din zonele cu 

regenerare naturală abundentă și instalarea artificială a acestora imediat după 

mobilizarea solului. Se recomanda schema 1 m x 1 x m.  

 Se recomandă colectarea de semințe de anin de la arborii din zona și transplantarea de 

puieți de anin din zonele cu regenerare abundentă sau creșterea puieților în 

pepinieră ; 

 Unde se consideră necesar (în sensul că speciile nu există) se recomandă și semănarea 

de semințe de soc roșu (Sambucus racemosa), coacăz roșu (Ribes alpinum), zmeur 

(Rubus idaeus) pentru crearea sau/și diversificarea stratului arbustiv. 

 Detalierea suprafețelor unde este necesară reinstalarea speciilor corespunzătoare 

tipului de habitat în deschideri, se prezintă în harta GIS rezultată în urma studiului. 

6. Protejarea suprafețelor unde s-a efectuat împăduriri cu specii ale tipului de habitat împotriva 

pășunatului domestic. 

 În această privință sunt necesară verificări frecvente și chiar instalarea de sisteme de 

împrejmuire a acestor suprafețe. 

 Sunt necesare panouri de informare cu privire la lucrările efectuare, importanța lor și 

sancțiunile prevăzute pentru introducerea animalelor domestice pe suprafețele cu 

regenerare. 

7. Deschiderea construcțiilor hidrotehnice ce obturează cursurile de apă 

 Este o acțiune necesară pentru regularizarea cursurilor de apă și reducerea 

suprafețelor afectate de inundații temporare sau permanente, fapt ce reduce suprafața 

habitatelor aluviale sau/și nu permite supraviețuirea regenerării din speciile 

corespunzătoare tipului de habitat în discuție. 
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Tab. 7. Rezumatul suprafețelor pe care se aplică lucrări de reconstrucție ecologică. 

Acțiune Procent din 

total 

suprafață, % 

Suprafață aferentă, 

ha 

Protejarea suprafețelor cu specii caracteristice habitatelor aluviale 24 54,5 

Extragerea exemplarelor din specii necorespunzătoare tipului de 

habitat 

46 105,3 

Mobilizarea manuală a solului pe suprafețele unde s-au extras 

speciile necorespunzătoare 

46 105,3 

Mobilizarea mecanizată a solului pe suprafețele deschise cu sol 

înierbat, înțelenit, tasat 

23 51,9 

Plantarea speciilor anin alb, salcie căprească, salcie plesnitoare, 

mesteacăn (30 % din total suprafață fără vegetație, atât unde se 

extrage molid cât și în deschideri) 

21 47 

Însămânțarea speciilor anin alb, salcie căprească, salcie 

plesnitoare, mesteacăn (70 % din total suprafață fără vegetație, atât 

unde se extrage molid cât și în deschideri) 

49,3 112,1 

Suprafața totală pe care rămâne specia molid, fiind în arealul său 4 8,44 

Suprafață pe care nu se pot realiza plantații (suprafețe cu piatră 

masivă) 

3 6,8 

 

Suprafețele pe care sunt necesare lucrări de reconstrucție ecologică (din tabelul nr. 7, mai sus), includ 

și suprafața necesară a se parcurge în cadrul habitatelor de referință, cu stare favorabilă de conservare, 

menționate în Capitolul “Stare de conservare”, care deși este redusă, există și trebuie parcusă cu lucrări. 
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Sunt necesare lucrări de eliminare a semințișului necorespunzător (molid) care deși are vârste foarte 

mici, trebuie luat în considerare pe viitor ca fiind un factor limitativ pentru specia fundamentală anin 

alb și eliminare a construcțiilor de captare a apei (baraje de corectare a torenților), care deși nu 

influențează semnificativ habitatele de anin alb în prezent este posibilă creșterea nivelului de impact 

al acestora.  

Tab. 8. Situația și măsurile de luat pentru conservarea suprafețelor cu stare favorabilă de conservare. 

Vale Nr. 

poli

gon 

Suprafață 

poligon, 

ha 

Proporție 

specii 

naturale

 %  

Semințiș 

din specii 

naturale

 % 

Semințiș 

din specii 

necorespu

nzătoare % 

Măsuri necesare 

Bătrâna 7 0.61 80 5 15 Extragerea semințișului necorespunzător  

Berevoiu 

 

3 0.11 70 10 10 Extragerea semințișului necorespunzător 

6 0.40 80 5 60 Extragerea semințișului necorespunzător 

12 0.11 75 5 25 Extragerea semințișului necorespunzător 

13 0.08 70 0 10 Extragerea semințișului necorespunzător 

14 0.11 75 0 10 Extragerea semințișului necorespunzător 

Dâmbovița 

 
4 

0.67 80 3 20 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

10 0.62 80 5 20 Extragerea semințișului necorespunzător  

45 
0.97 75 5 25 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

52 
0.85 75 5 20 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

53 
0.22 80 5 10 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

66 
0.42 73 7 20 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

73 
0.87 85 5 10 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

84 
0.23 80 

5 

10 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

86 
1.43 80 

5 

5 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

88 
0.61 95 

0 

5 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

90 
1.16 95 

0 

5 Extragerea semințișului necorespunzător, 

interzicere pășunat 

Otic 

 

10 0.44 80 5 10 Extragerea semințișului necorespunzător  

12 0.69 70 5 20 Extragerea semințișului necorespunzător  

Tămaș 

 

4 1.00 70 7 20 Extragerea semințișului necorespunzător  

5 0.56 73 7 25 Extragerea semințișului necorespunzător  

Vladului 

 

21 0.11 70 5 15 Extragerea semințișului necorespunzător  

25 0.13 70  40 Extragerea semințișului necorespunzător  

TOTAL 23 10.61 - - -  
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PLAN DE MONITORIZARE 

Habitatele de anin alb cu Telekia speciosa de pe valea Dâmboviței și valea râului Târgului necesită o 

abordare unitară din punct de vedere al metodologiei aplicate pentru monitorizarea vegetației, dar cu 

modalități de inventariere anuală a a vegetației, asociațiilor de plante, indici ecologici de frecvență, 

diversitate, factori antropici, biotici și abiotici pentru fiecare tip de habitat. 

Este de preferat să se realizeze o monitorizare foarte atentă de la an la an pentru habitatele cu starea 

de conservare nefavorabilă.  

Protocolul de cercetare și monitorizare anuală presupune monitorizarea atentă a factorilor de influență 

negativă și inventarierea tuturor componentelor biocenozei după metode fitocenologice. 

La fiecare suprafață poligonală stabilite în acest proiect este necesar a se menționa următoarele date:  

1. Date privind speciile edificatoare ale habitatelor aluviale, asociațiile formate, proporția ocupată 

în cadrul suprafeței monitorizate, existența de specii invazive, necorespunzătoare habitatelor 

aluviale, atât în ce privește speciile vegetale dar și cele animale; 

2. Date cu caracter eco-fiziologic: prezența arborilor uscați sau uscări în coroană, vârsta arborilor, 

prezența paraziților xilofagi, prezența de galerii ale insectelor xilofage sau a galeriilor produse 

de ciocănitori, gradații ale insectelor sau ciupercilor parazite, prezența de lucrări de exploatare 

forestieră în suprafețele poligonale respective sau în vecinătatea lor. 

3. Date privitoare la factorii antropici care încă sunt prezenți sau au apărut în suprafața poligonală: 

situația neclară a proprietății și fărâmițarea acesteia, proximitatea așezărilor umane, 

management silvic defectuos, împădurirea cu specii neadecvate tipului natural fundamental de 

pădure, construcții și alte amenajări;, exploatarea resurselor biotice și abiotice, agricultură și 

creșterea animalelor, poluare menajeră sau/și industrială; 

4. Date privitoare la factorii biotici care încă sunt prezenți sau au apărut în suprafața poligonală: 

competiția interspecifică, invazia speciilor forestiere necorespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure, mărimea populației speciilor tipului natural fundamental de pădure, 

înțelenirea solului, uscări anormale, vătămări produse de către entomofaună și agenți 

fitopatogeni; 

5. Date privitoare la factorii abiotici care încă sunt prezenți sau au apărut în suprafața poligonală: 

eroziunea și alunecările de teren, coborârea nivelului apei freatice, depunerea de materiale 

aluvionare, inundații de lunga durată, viiturile, forma disproporționată a habitatului, doborâturi 

de vânt, rupturi datorate zăpezilor abundente, incendii cu cauze naturale; 

Pentru inventarierea asociațiilor se poate utiliza și metoda Braun-Blanquet, care este de fapt o variantă 

a metodei pătratelor, utilizată în fitocenologie și devenită clasică. 

Pentru o stare bună de vegetație a arboretelor de anin alb, atât cele cu stare nefavorabilă de conservare, 

cât și cele cu stare favorabilă de conservare, cu un echilibru ecologic ridicat, pătura erbacee trebuie să 

aibă un nr. de 5-6 specii / m2, nici mai mult, nici mai putin. Atunci când avem un grad ridicat de 

înierbare, există de regulă 1-2 specii / m2, dar pot exista până la 250-300 indivizi (la speciile din fam. 

Poaceae: Calamagrostis tenuis, C. stolonifera, Thymus sp., Festuca rubra, Lolium perenne, Carex sp., 

Carex sylvatica). 

În fiecare an, după realizarea monitorizării vegetației, se realizează un plan anual de reconstrucție 

ecologică, în perioada August-Martie, urmând ca din Aprilie-Mai să înceapă împădurirea sau stimularea 
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regenerării naturale în ariile sau suprafețele înierbate din fiecare poligon, care nu au fost împădurite 

în anul precedent. 

Prezența activităților de pășunat domestic se poate constata urmărind semne distinctive reprezentate 

de:  

- roaderea tulpinii,  

- ruperea mugurilor terminali și laterali,  

- păscutul frunzișului în diferite procente.  

Se inventariază numărul arborilor atacați prin pășunat și se recomandă intensificarea măsurilor de 

reducere a impactului pășunatului, pentru fiecare poligon. 

În general, acolo unde pășunatul este foarte ridicat, se execută lucrări de îngrădire, cu garduri de sârmă 

ghimpată, cu 3-5 fire, care sa oprească atât pășunatul animalelor domestice, cum este cazul în partea 

din amonte a văii Vladului, coada lacului Pecineagu, de-a lungul Dâmboviței, în primii 5 km în amonte 

de confluența Dâmboviței cu pârâul Tămaș. 

În timpul lucrărilor de inventariere a florei se va inventaria și fauna de vertebrate și nevertebrate. Se va 

pune accent pe inventariere, atât la plante cât și la animale pe speciile nou apărute, care se vor adauga 

listei precedente din anii anteriori. 

În ultima perioadă, în politica europeană de conservare a habitatelor aluviale se consideră ca, la lucrările 

de inventariere și la planurile de monitorizare să se aibă în vedere și eventuala prezență a speciilor 

invazive, cum este Reytria japonica, provenită din Japonia și Impatiens glandulifera, venita din M-ții 

Hymalaya, care tind sa înlocuiască speciile indigene și asociațiile indigene din habitatele din România. 

În poligoanele sau habitatele aluviale în care sunt semnalate aceste două specii se procedează rapid la 

eliminarea lor prin: extragere individuală, mobilizarea solului în fiecare an, etc. 

Monitorizarea faunei și vegetației trebuie să se realizeze numai în perioada de vegetație, în perioada 

lunilor Mai-August. Pentru a se inventaria toate speciile prezente în habitat trebuie să se țină seama 

de faptul că avem habitate de Alnus incana care se dezvoltă pe diferite expoziții (sudică, nordică, estică 

sau vestică), la altitudini diferite, pornind de la 950 m pana la 1.670 m. În aceste habitate, unele specii 

prezintă înflorirea și fructificația primăvara devreme (plantele geofite, prevernale – Anemone 

ranunculoides, Anemone nemorosa, Cardamine glanduligera), în timp ce majoritatea înfloresc în Mai-

Iunie, Mai-Iulie. 

Sunt necesare cel putin 2 deplasări anuale pentru inventarierea și monitorizarea florei și vegetației. 

Acest lucru poate fi valabil și pentru fauna, multe specii de nevertebrate acvatice (ord. Plecoptera, ord. 

Diptera – subord. Nematocera, ord. Odonata, ord. Coleoptera, Heteroptera, Trichoptera), 

prezintăzborul adulților în perioada de vară, Iulie-August, când trebuie capturați reproducătorii pentru 

a determina speciile, sau primăvara, pentru a determina speciile dupa stadiile larvare, acvatice. Se 

recomandă folosirea curselor feromonale, de tip aripă. 

Poligoanele cu stare favorabilă de conservare menționate la subcapitolul “Stare de conservare”, 

prezentate în tabelul nr. 8 și prezentate grafic în cadrul Anexei 1 necesită monitorizarea evoluției 

lucrărilor de extragere a semințișului necorespunzător și revenirea cu acest tip de lucrări în fiecare 

sezon de vegetație, dacă se observă reapariția semințișului de molid. De asemenea sunt necesare 

monitorizări asupra activităților de pășunat pentru ca acestea să nu se producă în aceste habitate cu 

stare favorabilă de conservare, destul de fragile însă. 
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Și în privința managementului silvic defectuos și a proprietăților fără autorizație de mediu pentru 

amenajamente, trebuiesc luate măsuri de monitorizare, anume verificarea, ca și în restul suprafețelor, 

a documentelor specifice și a lucrărilor efectuate de către acești proprietari, de către personalul 

administrației sitului. 

Aceste activități de monitorizare sunt necesare a fi efectuate an de an, pentru a vedea evolutia în timp 

a habitatelor, pana la refacerea lor integrală, prin realizarea anuală a lucrărilor de împăduriri sau de 

stimulare a regenerării naturale prin lucrări de mobilizare a solului și creșterea șanselor de regenerare 

naturală a speciilor natural fundamentale habitatelor aluviale. 

Formularul propus pentru evaluarea habitatelor aluviale în timpul monitorizării evoluției acțiunilor de 

reconstrucție ecologică se prezintă în anexa 4. 
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Anexa 2 

Prezentarea stării de conservare detaliate a habitatelor aluviale 91E0  

 

Vale 
Număr 

poligon 

Stare de 

conservare 

Codurile factorilor destabilizatori în fiecare suprafață 

poligonală studiată 

Bălțatu 

 

1 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1G, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3F,  

3 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3C, 3F,  

4 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1G, 2B, 2C, 2D, 3E,  

5 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3E,  

6 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D, 3E,  

Barbului 

 

1 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2C,  

2 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2C,  

3 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2C,  

4 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2C,  

5 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2C,  

6 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2C, 3D,  

7 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2C,  

Bătrâna 1 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D, 3E,  

2 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D, 3E,  

3 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D, 3D, 3E,  

4 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2B, 2D, 3A, 3C, 3D, 3E,  

5 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D, 3C, 3D, 3E,  

6 NEFAV 1E, 1F, 1G, 2B, 3C, 3D, 3E,  

7 FAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2B, 3A, 3C, 3D,  

8 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1G, 2A, 2B, 3E,  

9 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1G, 2B, 2C, 2D, 3A, 3C, 3E,  

10 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2B, 2C, 3C,  

11 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 3C, 3D,  

12 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2B, 2D, 3C, 3D, 3E,  

13 NEFAV 1C, 1D, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D, 3A, 3D, 3E,  

14 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D, 3C, 3D, 3E,  

15 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 3C, 3E,  

16 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2B, 2D, 3A, 3C, 3D, 3E, 3F,  

17 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2B, 2D, 3A, 3E, 3F,  

Berevoiu 

 

1 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2C, 3C,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2C, 3C, 3D,  

3 FAV 1A, 1C, 1E, 2D, 3C, 3D,  

4 NEFAV 1A, 1C, 2D, 3C,  
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5 NEFAV 1A, 1C, 2D, 3C,  

6 FAV 1A, 1C, 2C, 3F,  

7 NEFAV 1C, 2C, 3F, 3G,  

8 NEFAV 1C, 1E, 2C, 2D, 3C, 3F, 3G,  

9 NEFAV 1C, 2C, 3C, 3D, 3G,  

10 NEFAV 1C, 2C, 3F,  

11 NEFAV 1C, 2C, 2D,  

12 FAV 1C, 2C, 2D, 2E,  

13 FAV 1C, 2C, 2D, 2E,  

14 FAV 1C, 2C, 2D,  

15 NEFAV 1C, 2C, 2D,  

Bunea 

 

1 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1G, 2A, 2C, 2D, 3A, 3C,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1G, 2A, 2C, 3A, 3C,  

3 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1G, 2C, 3A, 3C,  

4 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1G, 2C, 3F,  

5 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 2D, 3F,  

6 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 3F,  

7 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 2D, 3F,  

8 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 3F,  

9 NEFAV 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F,  

Coltilor 

 

1 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C, 3F,  

2 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C, 3F,  

3 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C, 2D, 3F,  

4 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C, 2D,  

5 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D,  

6 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,  

7 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E,  

8 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F,  

9 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D,  

10 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C, 2D,  

11 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C, 2D, 3D,  

12 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C, 2D,  

13 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2A, 3D, 3H,  

Comisul 1 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2C, 2D, 3E, 3G,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2B, 2C, 2D, 3C, 3E, 3G,  

3 NEFAV 1C, 1D, 2B, 2C, 3E,  

4 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3E, 3F,  

5 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 3E, 3F,  

6 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 2D, 3F,  

7 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2B, 2C, 3F,  

Contur Lac 

Pecineagu 

 

1 NEFAV 1D, 1F, 2B, 2D,  

2 NEFAV 1D, 1F, 2A, 2B, 2D,  

3 NEFAV 1D, 1F, 2A, 2B, 2D,  
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4 NEFAV 1D, 1F, 2A, 2B, 2D,  

5 NEFAV 1D, 1F, 2A, 2B, 2D,  

6 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2D,  

7 NEFAV 1D, 1F, 2A, 2B, 2D,  

8 NEFAV 1D, 1F, 2A, 2B, 2D,  

9 NEFAV 1D, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D,  

10 NEFAV 1D, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 3E,  

11 NEFAV 1D, 1F, 2C, 2D, 3E,  

12 NEFAV 1D, 1F, 2C, 2D, 3E,  

13 NEFAV 1D, 1F, 2D, 3E,  

14 NEFAV 1C, 1F, 2A, 2B,  

15 NEFAV 1C, 1F, 2A, 2B,  

16 NEFAV 1C, 1F, 2A, 2B,  

17 NEFAV 1C, 1F, 2A, 2B,  

18 NEFAV 1C, 1F, 2A, 2B,  

19 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B, 3A, 3E,  

20 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

21 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B,  

22 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B,  

23 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B,  

24 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

25 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B,  

26 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B,  

27 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B,  

28 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B,  

29 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2B,  

30 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

31 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

32 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

33 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

34 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

35 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

36 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B,  

37 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2C, 2D, 3C, 3E,  

Cuca 

 

1 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2B, 3D, 3E,  

2 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2D, 3D, 3E,  

3 NEFAV 1B, 1C, 1F, 2A, 2B, 2D, 3D, 3E,  

4 NEFAV 1C, 1F, 2A, 2B, 2D, 3E,  

5 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 3C, 3D, 3E,  

6 NEFAV 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2D, 3C, 3D, 3E,  

7 NEFAV 1D, 1E, 2B, 3C, 3D, 3E,  

8 NEFAV 1B, 1C, 1E, 2A, 2B, 2D, 3C, 3D, 3E,  

9 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2B, 3D, 3E, 3F,  
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Dâmbovița 

 

1 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D,  

2 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D,  

3 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D,  

4 FAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D,  

5 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D,  

6 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

7 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D,  

8 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D,  

9 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D,  

10 FAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D,  

11 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D,  

12 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D,  

13 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

14 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

15 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D, 3F,  

16 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3F,  

17 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3F,  

18 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3D, 3F,  

19 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D, 3A, 3D,  

20 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

21 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3B,  

22 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3B,  

23 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

24 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

25 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2D,  

26 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3D,  

27 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E,  

28 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

29 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F,  

30 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

31 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

32 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

33 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

34 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D,  

35 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D,  

36 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D,  

37 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2B, 2C, 2D, 3D,  

40 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1D, 1G, 2C, 2D, 2E,  

41 NEFAV 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 2B, 2C, 2D,  

42 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 2B, 2C, 2D,  

43 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

44 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

45 FAV 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B,  
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46 NEFAV 1B, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B,  

47 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2B, 2C, 2D,  

48 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 3F,  

49 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 2E,  

50 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 2C,  

51 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 2C,  

52 FAV 1B, 1C, 2A, 2B, 3F,  

53 FAV 1B, 1C, 2A, 2B, 2E,  

54 NEFAV 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,  

55 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2E,  

56 NEFAV 1A, 1B, 1C, 2B, 2C, 2D,  

57 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 2D,  

58 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 3F,  

59 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2E,  

60 NEFAV 1A, 1B, 1C, 2B, 2C, 2D, 3D,  

61 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 3H,  

62 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 3H,  

63 NEFAV 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3C,  

64 NEFAV 1B, 1C, 1E, 2B, 2C, 2D,  

65 NEFAV 1B, 2A, 2B, 2E, 3H,  

66 FAV 1B, 2A, 2B, 2D,  

67 NEFAV 1B, 2A, 2B, 2D,  

68 NEFAV 1B, 1G, 2A, 2B, 2D,  

69 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1G, 2B, 2C, 2D, 3D,  

70 NEFAV 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D,  

71 NEFAV 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D,  

72 NEFAV 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D,  

73 FAV 1B, 1D, 1E, 2A, 2B,  

74 NEFAV 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3C,  

75 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D,  

76 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3C, 3D,  

77 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C,  

78 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2B, 2C, 2D, 3F,  

79 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F,  

80 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3C, 3D,  

81 NEFAV 1A, 1B, 1D, 1F, 1G, 2D, 2E,  

82 NEFAV 1A, 1B, 1D, 1F, 1G, 2E,  

83 NEFAV 1A, 1B, 1D, 1F, 1G, 2D, 2E,  

84 FAV 1A, 1B, 1D, 1F, 1G, 2B, 2C, 2E,  

85 NEFAV 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 2B, 2C, 2D, 3C,  

86 FAV 1A, 1B, 1F, 1G, 3C,  

87 NEFAV 1A, 1B, 1F, 1G, 2B, 2C, 2D, 3C,  

88 FAV 1A, 1B, 1F, 1G, 2C, 3C,  
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89 NEFAV 1A, 1B, 1F, 1G, 2B, 2C, 2D, 3C,  

90 FAV 1A, 1B, 1F, 1G, 2C, 3C,  

91 NEFAV 1A, 1B, 1F, 1G, 2C, 3C,  

Hotarului 

 

1 NEFAV 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3F,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D,  

Luțele Mari 

 

1 NEFAV 1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 3F, 3G,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 3C, 3F, 3G,  

3 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2C, 3C, 3F, 3G,  

Mănăstirii 

 

1 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F,  

3 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2C, 2D, 3C, 3E, 3F,  

4 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2C, 2D, 3C, 3E, 3F,  

5 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2C, 3C, 3E,  

6 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2C, 2D, 3C,  

7 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2C, 2D, 3C,  

Otic 

 

1 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2C, 2D, 3C, 3D,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2C, 2D, 3C, 3D,  

3 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2C, 2D, 3C,  

4 NEFAV 1C, 1D, 2C, 2D,  

5 NEFAV 1C, 1D, 2C, 2D, 3D,  

6 NEFAV 1C, 1D, 2C, 3D,  

7 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2C, 2D, 2E, 3C,  

8 NEFAV 1C, 1D, 2B, 2C, 2D,  

9 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 2D,  

10 FAV 1D, 2D,  

11 NEFAV 1C, 1D, 2C, 2D,  

12 FAV 1C, 1D, 2D,  

13 NEFAV 1C, 1D, 2C, 2D,  

14 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 2E,  

15 NEFAV 1C, 1D, 2C, 2D,  

16 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 2D,  

17 NEFAV 1C, 1D, 2C, 2D,  

18 NEFAV 1C, 1D, 2B, 2C,  

19 NEFAV 1C, 1D, 2B, 2C, 2D,  

20 NEFAV 1C, 1D, 2C,  

21 NEFAV 1C, 1D, 2B, 2C, 2D,  

Pârâul cu Scări 1 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2C, 2D, 3A, 3C, 3E, 3F,  

Richita 

 

1 NEFAV 1A, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F, 3G,  

2 NEFAV 1A, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F,  

Scării 

 

1 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2A, 2C, 2D, 3F,  

2 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2C, 2D, 3F,  

3 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2C, 2D, 3C, 3F,  

4 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2C, 2D, 3C,  
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5 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2C, 2D, 3C,  

6 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3C,  

7 NEFAV 1A, 1C, 1D, 2A, 2C, 2D,  

Tămaș 

 

1 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A,  

2 NEFAV 1C, 1D, 2B, 2C, 3A,  

3 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2B, 3A,  

4 FAV 1B, 1C, 1D, 2A, 2B,  

5 FAV 1B, 1C, 1D, 2A, 2B,  

6 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2C,  

7 NEFAV 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2C,  

8 NEFAV 1C, 1D, 1G, 2A, 2B, 2C, 3A,  

Vladului 

 

14 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C, 2D,  

15 NEFAV 1C, 1D, 2A,  

16 NEFAV 1C, 1D, 2A, 2C,  

17 NEFAV 1C, 1D, 1E, 2A, 3C,  

18 NEFAV 1C, 1D, 1E, 2A, 2C, 2D, 3C,  

19 NEFAV 1C, 1D, 1E, 2A, 2D, 3C,  

20 NEFAV 1C, 1D, 1E, 2A, 2D, 3C, 3D,  

21 FAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2D, 3C,  

22 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2C, 2D, 3C, 3D,  

23 NEFAV 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2C, 2D, 2E, 3C,  

24 NEFAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2C, 2D, 3C,  

25 FAV 1C, 1D, 1E, 1G, 2A, 2D,  

26 NEFAV 1C, 1D, 2A, 3H,  

Total 273   
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Anexa 3 

Distribuția speciilor de plante arborescente, arbustive și erbacee identificate în 

cuprinsul suprafețelor studiate 

 

Vale 

Nr. 

poli

gon 

Vegetație arborescentă Vegetație arbustivă 

 

Vegetație erbacee 

Bălțatu 

 

1 Anin alb Sambucus racemosa Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 

2 Anin alb Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus, Ribes 

sp. 

Carex sp., Equisetum maximus, Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis; 

3 Anin alb,  Rubus sp, Ribes sp și 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. 

4 Anin alb,  Rubus sp, Ribes sp și 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. 

5 Anin alb,  Rubus sp, Ribes sp și 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. 

6 Anin alb, Betula 

pendula 

Sambucus racemosa Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. 

Barbului 

 

1 Anin alb, Salix capraea, 

Acer pseudoplatanus. 

Sambucus racemosa Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp., Equisetum sp. Polystichum 

lonchitis dominant, Polystichum braunni, 

Tusilago farfara, 

2 Anin alb, Salix capraea, 

Acer pseudoplatanus. 

Sambucus racemosa Carex sp., Lactuca sp., Crepis vienis, Oxalis 

acetosella, Dryopteris filix-mas, 

Polystichum lonchitis, Luzula sylvatica, 

Luzula luzuloides, Cicuta virosa, Dryopteris 

fegopteris, Dryopteris viridis. 

3 Anin alb, Salix capraea, 

Acer pseudoplatanus 

Sambucus racemosa Tusilago farfara, foarte frecventă, Fragaria 

viridis, Urtica dioica (doar în luminisuri), 

Huperzia selago, Lycopodium sp., briofite - 

Polytrichum sp., Polytrichum sp., Atrichum 

undulatum, Dicranum sp., Grimmia sp., 

Drepanocladus sp., Cardamine sp., 

Polystichum sp., Cirsium sp., Senecio fucsii, 

Fontinalis antypiretica. 

4 Anin alb, Salix capraea, 

Acer pseudoplatanus 

Sambucus racemosa Caltha laeta, Drepanocladus sp., 

Polytrichum formosum, Polytrichum 

communae, Sphagnum sp., Campanula 

abietina, Campanula patula, Vaccinium 

myrtillus, Chrysanthemum leucanthemum, 

Myosotis palustris. 

5 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Caltha laeta, Drepanocladus sp., Fontinalis 

antypiretica, Polytrichum formosum, 

Polytrichum communae, Sphagnum sp., 

Campanula abietina, Campanula patula,  

Vaccinium myrtillus, Chrysanthemum 

leucanthemum, Myosotis Equisetum sp. 

6 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Carex sp., Caltha laeta, Drepanocladus sp., 

Fontinalis antypiretica, Polytrichum 
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formosum, Polytrichum communae, 

Sphagnum sp., Campanula abietina, 

Campanula patula, Salix capraea, Rubus 

vitis idaea, Chrysanthemum leucanthemum, 

Myosotis palustris. 

7 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Carex sp., Caltha laeta, Drepanocladus sp., 

Fontinalis antypiretica, Polytrichum 

formosum, Polytrichum communae, 

Sphagnum sp., Campanula abietina, 

Campanula patula, Salix capraea, Rubus 

vitis idaea, Chrysanthemum leucanthemum, 

Myosotis palustris. 

Bătrâna 

 

1 Anin alb,   Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune, Soldanella hungarica 

2 Anin alb,   Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune, Soldanella hungarica 

3   Festuca valesiaca, Festuca rubra, Carex 

sylvatica, Juncus inflexus, Luzula sylvatica, 

Equisetum sp., Fragaria vesca,  

4 Anin alb,   Festuca valesiaca, Festuca rubra, Carex 

sylvatica, Juncus inflexus, Luzula sylvatica, 

Equisetum sp., Fragaria vesca,  

5 Anin alb,   Mentha aquatica, Carex rivale, Carduus 

nutans, Equisetum arvense, Tussilago 

farfara, Agrostis tenuis, Campanula 

abietina, Rumex acetosa, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Urtica dioica, 

Lamium sp., Arum maculatum, Anemone 

nemorosa 

6 Anin alb, Salix viminalis Rubus idaeus Petasites albus, Telekia speciosa, Equisetum 

telmateia, Luzula sylvatica, Fragaria vesca 

7 Anin alb, Salix viminalis Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia 

Mentha aquatica, Carex rivale, Carduus 

nutans, Equisetum arvense, Tussilago 

farfara, Agrostis tenuis, Campanula 

abietina, Rumex acetosa, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Urtica dioica, 

Lamium sp., Arum maculatum, Anemone 

nemorosa 

8 Anin alb, Salix viminalis Spiraea ulmifolia, 

Ribes alpinum 

Asociatii Dentaria - Oxalis, Soldanella - 

Oxalis, cu participarea Fragaria vesca, 

Luzula sylvatica, Petasites albus, Telekia 

speciosa, Rumex alpinum, Equisetum sp., 

Polytrichum sp., Petasites albus, Telekia 

speciosa, Rubus hirtus, Dryopteris filix-

mas, Anemone nemorosa, Mercurialis 

perenis 

9 Anin alb, Salix viminalis Spiraea ulmifolia, 

Ribes alpinum 

Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Petasites albus, 

Telekia speciosa,  

10 Anin alb, Salix 

viminalis, Salix capraea 

Spiraea ulmifolia, 

Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus 

Fragaria vesca, Athyrium filix-femina, 

Dentaria glanduligera, Soldanella hungarica, 

Drepanocladus sp., Fontinalis antypiretica, 
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Polytrichum communae, Sphagnum sp., 

Campanula abietina, Vaccinium myrtillus, 

Myosotis palustris 

11 Anin alb, Salix viminalis Spiraea ulmifolia, 

Rubus idaeus 

Pulmonaria rubra, Dentaria glandulosa, 

Anemone nemorosa, Oxalis sp, Athyrium 

filix-femina, Carex sp., Luzula sylvatica, 

12   Petasites albus, Telekia speciosa, Equisetum 

telmateia, Luzula sylvatica, Fragaria vesca, 

Luzula sp., Carex sp. 

13 Anin alb, Salix capraea 

10% 

Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia 

Asociatii Soldanella - Oxalis, cu Fragaria 

vesca, Rubus hirtus, Urtica dioica, 

Pulmonaria rubra, Anemone nemorosa, 

Geum sp., Dentaria glanduligera 

14 Anin alb, Salix capraea 

15% 

 Mentha aquatica, Carex rivale, Equisetum 

arvense, Tussilago farfara, Agrostis tenuis, 

Campanula abietina, Rumex acetosa, 

Dentaria glanduligera, Pulmonaria rubra, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Urtica 

dioica, Lamium sp., Anemone nemorosa 

15 Anin alb, Salix sp 10% Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia 

Mentha aquatica, Carex rivale, Equisetum 

arvense, Tussilago farfara, Agrostis tenuis, 

Campanula abietina, Rumex acetosa, 

Dentaria glanduligera, Pulmonaria rubra, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Urtica 

dioica, Lamium sp., Anemone nemorosa 

16 Anin alb, Salix capraea, 

Sorbus aucuparia 

Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia 

Luzula sylvatica, Soldanella hungarica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Dentaria glanduligera, Athyrium 

filix-femina, Rubus hirtus, Urtica dioica, 

Vaccinium myrtillus 

17 Salix capraea 20%  Luzula sylvatica, Poa sp., Carex sylvatica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Equisetum sp 

Berevoiu 

 

1 Anin alb, Salix cinerea, 

Salix fragilis, Salix 

capraea 

Rubus idaeus Equisetum sp., Fragaria vesca, Polytrichum 

sp., Petasites albus, Telekia speciosa, Rubus 

hirtus, Dentaria glanduligera, Cirsium sp., 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum, 

Heracleum spondilium, Rumex alpinus – 

formeaza asociatii foarte mari, Epilobium 

angustifolium, Tusilago farfara, Geranium 

robertianum, Geranium phaeum, Vaccinium 

vitis-idaea, Dryopteris filix-mas. 

2 Anin alb, Salix capraea Daphne mezereum, 

Rubus idaeus 

Petasites albus, Telekia speciosa, Rumex 

alpinum, Equisetum sp., Fragaria vesca, 

Polytrichum sp., Petasites albus, Telekia 

speciosa, Rubus hirtus, Dentaria 

glanduligera formeaza asociatii foarte mari, 

Dryopteris filix-mas. 

3 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Asociatii Dentaria - Oxalis, Soldanella - 

Oxalis, cu participarea Fragaria vesca, 

Luzula sylvatica, Petasites albus, Telekia 

speciosa, Rumex alpinum, Equisetum sp., 

Polytrichum sp., Petasites albus, Telekia 

speciosa, Rubus hirtus, Dryopteris filix-mas 
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4 Anin alb, Salix capraea  Athyrium filix-femina, Dentaria gladuligera, 

Ranunculus sp., Pulmonaria rubra, Oxalis 

acetosella, Soldanella hungarica 

5 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Fragaria viridis, Lamium sp., Sphagnum sp., 

Dentaria glanduligera, Dyopteris filix-mas, 

Soldanella hungarica 

6 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Sphagnum sp., Soldanella hungarica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Oxalis sp., 

Athyrium filix-femina, Dentaria 

glanduligera, Rubus hirtus 

7 Anin alb,   Sphagnum sp., Carex sp., Petasites albus, 

Telekia speciosa, Soldanella hungarica, 

Rubus hirtus, Luzula sylvatica, Athyrium 

filix-femina 

8 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Athyrium filix-femina, Dentaria 

glanduligera, Carex sp., Sphagnum sp., 

Soldanella hungarica, Vaccinium myrtillus,  

9 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Luzula sylvatica, L. luzuloides, 

Fragaria vesca, Athyrium filix-femina, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Dentaria 

glanduligera 

10 Anin alb, Salix capraea, 

Alnus viridis 

 Athyrium filix-femina, Soldanella hungarica, 

Oxalis acetosella, Polytrichum commune 

11 Anin alb, Salix capraea, 

Alnus viridis 

Rubus idaeus Petasites albus, Telekia speciosa, Dentaria 

glanduligera, Sphagnum sp., Athyrium filix-

femina,  

12 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Athyrium filix-mas, Dentaria glanduligera, 

Sphagnum sp., Polytrichum commune, P. 

braunni,  

13 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Athyrium filix-femina, Dentaria 

glanduligera, Sphagnum sp., Pulmonaria 

rubra 

14 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Athyrium filix-femina, Dentaria 

glanduligera, Sphagnum sp., Pulmonaria 

rubra, Soldanella hungarica, Rubus hirtus 

15 Anin alb,   Sphagnum sp., Petasites albus, Telekia 

speciosa, Luzula sylvatica, Soldanella 

hungarica 

Bunea 

 

1 Anin alb, Salix capraea 

(10%), Betula pendula 

(10%) 

Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune, Dentaria 

glanduligera 

2 Anin alb, Salix capraea, 

Betula pendula 

Rubus idaeus (10%), 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune, Soldanella hungarica 

3 Anin alb, Salix capraea, 

Fagus sylvatica 

Rubus idaeus (15%), 

Sambucus racemosa 

Oxalis sp., Athyrium filix-femina, Fragaria 

viridis, Polytrichum commune 

4 Anin alb, Salix capraea, 

Fagus sylvatica 

Rubus idaeus  Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Polytrichum commune 

5 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Fragaria vesca 

6 Anin alb, Salix capraea, 

Betula pendula 

Rubus idaeus (10%) Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune, Soldanella hungarica 
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7 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus (10%), 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune 

8 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus (20%) Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune 

9 Acer pseudoplatanus Rubus idaeus (25%) Carex sp., Luzula sylvatica, Oxalis sp., 

Polytrichum commune 

Colților 

 

1 Anin alb, Salix sp. Rubus idaeus Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

2 Anin alb, Salix sp.  Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

3 Anin alb,  Rubus idaeus Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

4 Anin alb,   Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

5 Anin alb,   Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

6 Anin alb,   Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

7 Anin alb,   Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

8 Anin alb,   Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

9 Anin alb, Salix sp. Rubus idaeus Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

10 Anin alb, Salix capraea  Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

11 Anin alb, Salix capraea  Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 

12   Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, 

Fragaria sp., Oxalis acetosella, Soldanella 

hungarica, Rubus hirtus, Vaccinium vitis-

idaea 
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13 Anin alb,   Equisetum sp., Vaccinium myrtillus, 

Fragaria viridis, Pulmonaria rubra, Carex 

sp., Luzula sylvatica 

Comisul 

 

1 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Rubus hirtus, Dentaria glanduligera, 

Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina 

2 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia 

Rubus hirtus, Dentaria glanduligera, 

Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, 

Pulmonaria rubra, Petasites albus, Telekia 

speciosa, Luzula sylvatica 

3 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Rubus hirtus, Dentaria glanduligera, 

Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, 

Pulmonaria rubra, Petasites albus, Telekia 

speciosa, Luzula sylvatica 

4 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Petasites albus, Telekia speciosa, Luzula 

sylvatica, Carex sp., Pulmonaria rubra, 

Rubus hirtus, Dentaria glanduligera, 

Dryopteris filix-mas 

5 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Pulmonaria rubra, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Luzula sylvatica, Carex sp. 

6 Salix capraea, Alnus 

viridis 

Rubus idaeus Dentaria glanduligera, Pulmonaria rubra, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Luzula 

sylvatica 

7 Anin alb,  Rubus idaeus Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

Contur Lac 

Pecineagu 

 

1 Anin alb,   Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Fragaria vesca 

2 Anin alb,  Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Fragaria vesca 

3 Anin alb,  Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Fragaria vesca 

4 Anin alb,  Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Fragaria vesca 

5 Anin alb,  Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Fragaria vesca 

6 Anin alb,   Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Fragaria vesca 

7 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia 

Geranium robertianum, Gallium 

galiobdolon, Campanula abietina, Juncus 

sp., Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, 

Chrysanthemum leucanthemum, Myosotis 

palustris, Ranunculus repens, Viscaria 

vulgaris, Impatiens noli-thangere, 

Poystichum lonchitis, Polystichum braunni, 

Agrostis sp., Trifolium pratense, Lamium 

album, Stellaria holostea, Epilobium 

palustris, Epilobium montanum, Campanula 
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abietina, Tussilago farfara, Viola sylvestris, 

Viola reichenbachiana, Veronica anagalis-

aquatica, Fragaria viridis, Urtica dioica, 

Heracleum palmatum, Verbascum 

oleraceus, Equisetum maximus, Prunella 

vulgaris, Ajuga reptans, Valeriana 

officinalis, , Cardamine sp. 

Contur Lac 

Pecineagu 

 

8 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia 

Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Fragaria vesca 

9 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus, Spiraea 

ulmifolia 

Geranium robertianum, Gallium 

galiobdolon, Campanula abietina, Juncus 

sp., Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, 

Chrysanthemum leucanthemum, Myosotis 

palustris, Ranunculus repens, Viscaria 

vulgaris, Impatiens noli-thangere, 

Poystichum lonchitis, Polystichum braunni, 

Agrostis sp., Trifolium pratense, Lamium 

album, Stellaria holostea, Epilobium 

palustris, Epilobium montanum, Campanula 

abietina, Tussilago farfara, Viola sylvestris, 

Viola reichenbachiana, Veronica anagalis-

aquatica, Fragaria viridis, Urtica dioica, 

Heracleum palmatum, Verbascum 

oleraceus, Equisetum maximus, Prunella 

vulgaris, Ajuga reptans, Valeriana 

officinalis, , Cardamine sp. 

10 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Geranium robertianum, Gallium 

galiobdolon, Campanula abietina, Juncus 

sp., Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, 

Chrysanthemum leucanthemum, Myosotis 

palustris, Ranunculus repens, Viscaria 

vulgaris, Impatiens noli-thangere, 

Poystichum lonchitis, Polystichum braunni, 

Agrostis sp., Trifolium pratense, Lamium 

album, Stellaria holostea, Epilobium 

palustris, Epilobium montanum, Campanula 

abietina, Tussilago farfara, Viola sylvestris, 

Viola reichenbachiana, Veronica anagalis-

aquatica, Fragaria viridis, Urtica dioica, 

Heracleum palmatum, Verbascum 

oleraceus, Equisetum maximus, Prunella 

vulgaris, Ajuga reptans, Valeriana 

officinalis, , Cardamine sp. 

11 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Geranium robertianum, Gallium 

galiobdolon, Campanula abietina, Juncus 

sp., Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, 

Chrysanthemum leucanthemum, Myosotis 

palustris, Ranunculus repens, Viscaria 

vulgaris, Impatiens noli-thangere, 

Poystichum lonchitis, Polystichum braunni, 

Agrostis sp., Trifolium pratense, Lamium 

album, Stellaria holostea, Epilobium 

palustris, Epilobium montanum, Campanula 

abietina, Tussilago farfara, Viola sylvestris, 
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Viola reichenbachiana, Veronica anagalis-

aquatica, Fragaria viridis, Urtica dioica, 

Heracleum palmatum, Verbascum 

oleraceus, Equisetum maximus, Prunella 

vulgaris, Ajuga reptans, Valeriana 

officinalis, , Cardamine sp. 

Contur Lac 

Pecineagu 

 

12 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Geranium robertianum, Gallium 

galiobdolon, Campanula abietina, Juncus 

sp., Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, 

Chrysanthemum leucanthemum, Myosotis 

palustris, Ranunculus repens, Viscaria 

vulgaris, Impatiens noli-thangere, 

Poystichum lonchitis, Polystichum braunni, 

Agrostis sp., Trifolium pratense, Lamium 

album, Stellaria holostea, Epilobium 

palustris, Epilobium montanum, Campanula 

abietina, Tussilago farfara, Viola sylvestris, 

Viola reichenbachiana, Veronica anagalis-

aquatica, Fragaria viridis, Urtica dioica, 

Heracleum palmatum, Verbascum 

oleraceus, Equisetum maximus, Prunella 

vulgaris, Ajuga reptans, Valeriana 

officinalis, , Cardamine sp. 

13 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Geranium robertianum, Gallium 

galiobdolon, Campanula abietina, Juncus 

sp., Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, 

Chrysanthemum leucanthemum, Myosotis 

palustris, Ranunculus repens, Viscaria 

vulgaris, Impatiens noli-thangere, 

Poystichum lonchitis, Polystichum braunni, 

Agrostis sp., Trifolium pratense, Lamium 

album, Stellaria holostea, Epilobium 

palustris, Epilobium montanum, Campanula 

abietina, Tussilago farfara, Viola sylvestris, 

Viola reichenbachiana, Veronica anagalis-

aquatica, Fragaria viridis, Urtica dioica, 

Heracleum palmatum, Verbascum 

oleraceus, Equisetum maximus, Prunella 

vulgaris, Ajuga reptans, Valeriana 

officinalis, , Cardamine sp. 

14 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

15 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

16 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

17 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 
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glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

18 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

19 Salix capraea Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 

20 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 

21 Salix capraea Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 

22 Salix capraea Rubus idaeus,  Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 

23  Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Oxalis acetosella, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 

24 Anin alb,  Rubus idaeus,  Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

25   Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

26   Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

27   Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

28   Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

29   Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

Contur Lac 

Pecineagu 

 

30 Anin alb,   Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

31 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus,  Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Oxalis acetosella, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 
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32 Anin alb,   Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

33 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus,  Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

34 Anin alb,   Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Oxalis acetosella, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 

35 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus,  Athyrium filix-femina, Dyopteris filix-mas, 

Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Dentaria 

glanduligera, Pulmonaria rubra, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Luzula sylvatica 

36 Anin alb, Picea abies, 

Salix capraea 

Rubus idaeus Spiraea 

ulmifolia, Sambucus 

racemosa, Lonicera 

nigrum 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Oxalis acetosella, Equisetum sp. Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis 

37 Anin alb, Picea abies, 

Salix capraea 

Rubus idaeus Spiraea 

ulmifolia, Sambucus 

racemosa,  

Geranium robertianum, Gallium 

galiobdolon, Campanula abietina, Juncus 

sp., Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, 

Chrysanthemum leucanthemum, Myosotis 

palustris, Ranunculus repens, Viscaria 

vulgaris, Impatiens noli-thangere, 

Poystichum lonchitis, Polystichum braunni, 

Agrostis sp., Trifolium pratense, Lamium 

album, Stellaria holostea, Epilobium 

palustris, Epilobium montanum, Campanula 

abietina, Tussilago farfara, Viola sylvestris, 

Viola reichenbachiana, Veronica anagalis-

aquatica, Fragaria viridis, Urtica dioica, 

Heracleum palmatum, Verbascum 

oleraceus, Equisetum maximus, Prunella 

vulgaris, Ajuga reptans, Valeriana 

officinalis, , Cardamine sp. 

Cuca 

 

1 Anin alb,   Mentha aquatica, Carex rivale, Equisetum 

arvense, Tussilago farfara, Agrostis tenuis, 

Campanula abietina, Rumex acetosa, 

Dentaria glanduligera, Pulmonaria rubra, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Urtica 

dioica, Lamium sp., Anemone nemorosa 

2 Anin alb,   Luzula sylvatica, Soldanella hungarica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Dentaria glanduligera, Athyrium 

filix-femina, Rubus hirtus, Urtica dioica, 

Carex sylvatica 

3 Anin alb,   Luzula sylvatica, Soldanella hungarica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Dentaria glanduligera, Athyrium 

filix-femina, Rubus hirtus, Urtica dioica, 

Carex sylvatica 

4 Anin alb,   Luzula sylvatica, Soldanella hungarica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Dentaria glanduligera, Athyrium 
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filix-femina, Rubus hirtus, Urtica dioica, 

Vaccinium myrtillus 

5 Anin alb,  Spiraea ulmifolia Luzula sylvatica, Soldanella hungarica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Dentaria glanduligera, Athyrium 

filix-femina, Rubus hirtus, Urtica dioica, 

Vaccinium myrtillus 

6 Anin alb,  Spiraea ulmifolia Luzula sylvatica, Soldanella hungarica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Dentaria glanduligera, Athyrium 

filix-femina, Rubus hirtus, Urtica dioica, 

Vaccinium myrtillus 

7 Anin alb, Salix capraea Spiraea ulmifolia Luzula sylvatica, Soldanella hungarica, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Dentaria glanduligera, Athyrium 

filix-femina, Rubus hirtus, Urtica dioica, 

Vaccinium myrtillus 

8 Anin alb,   Equisetum sp., Fragaria vesca, Polytrichum 

sp., Petasites albus, Telekia speciosa, Rubus 

hirtus, Dentaria glanduligera, Cirsium sp., 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum, 

Heracleum spondilium, Rumex alpinus – 

formeaza asociatii foarte mari, Epilobium 

angustifolium, Tusilago farfara, Geranium 

robertianum, Geranium phaeum, Vaccinium 

vitis-idaea, Dryopteris filix-mas. 

9 Anin alb, Salix capraea Spiraea ulmifolia Equisetum sp., Fragaria vesca, Polytrichum 

sp., Petasites albus, Telekia speciosa, Rubus 

hirtus, Dentaria glanduligera, Cirsium sp., 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum, 

Heracleum spondilium, Rumex alpinus – 

formeaza asociatii foarte mari, Epilobium 

angustifolium, Tusilago farfara, Geranium 

robertianum, Geranium phaeum, Vaccinium 

vitis-idaea, Dryopteris filix-mas. 

Dâmbovița 

 

1 Anin alb,  Sambucus racemosa Carex sylvatica, Phylipendula ulmaria, 

Dryopteris viridis, Polystichum lonchitis, 

Polystichum braunni 

2 Anin alb,  Sambucus racemosa Phylipendula ulmaria, Dryopteris viridis, 

Polystichum lonchitis, Polystichum braunni. 

3 Anin alb,   Equisetum sp., Phylipendula ulmaria, 

Dryopteris viridis, Polystichum lonchitis, 

Polystichum braunni. 

4 Anin alb,   Equisetum sp., Phylipendula ulmaria, 

Dryopteris viridis, Polystichum lonchitis, 

Polystichum braunni. 

5 Anin alb,  Sambucus racemosa Festuca valesiaca, Festuca rubra, Lolium 

perenne, Bellis perennis, Dactylis 

glomerata. 

6 Anin alb,  Sambucus racemosa Festuca valesiaca, Festuca rubra, Lolium 

perenne, Bellis perennis, Dactylis 

glomerata. 

7 Anin alb,  Sambucus racemosa Festuca valesiaca, Festuca rubra, Carex 

sylvatica, Juncus inflexus 
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8 Anin alb, Acer 

pseudoplatanus 

Sambucus racemosa Carex sylvatica, Juncus inflexus, Thymus sp 

9 Anin alb,   Carex sylvatica, Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp.w 

10 Anin alb,  Sambucus racemosa Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. 

11 Anin alb,  Viburnum opulus, 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. 

12 Anin alb, Salix capraea Viburnum opulus, 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. 

13 Anin alb, Salix capraea  Sambucus racemosa Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp. 

14 Anin alb, Sorbus 

aucuparia, Salix 

capraea 

Sambucus racemosa, 

Sambucus nigra 

Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Sphagnum sp, Equisetum sp., Agrostis 

tenuis, Agrostis stolonifera  

15 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Carex sp., Sphagnum sp, Equisetum sp., 

Agrostis stolonifera  

16 Anin alb, Salix capraea, 

Acer pseudoplatanus, 

Salix fragilis, Sorbus 

aucuparia, Spiraea 

ulmifolia. 

Sambucus racemosa Carex sp., Sphagnum sp, Equisetum sp., 

Agrostis stolonifera  

17 Anin alb, Salix capraea. Sambucus racemosa Veratrum album, Carex sp., Vulpina sp., 

Juncus inflexus, Juncus efusus, Equisetum 

sp. 

18 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Veratrum album, Carex sp., Vulpina sp., 

Juncus inflexus, Juncus efusus, Equisetum 

sp. 

19 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Veratrum album, Carex sp., Vulpina sp., 

Juncus inflexus, Juncus efusus, Equisetum 

sp. 

20 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Veratrum album, Carex sp., Vulpina sp., 

Juncus inflexus, Juncus efusus, Equisetum 

sp., Sphagnum sp. 

21 Anin alb, Salix cinerea, 

Salix fragilis, Acer 

pseudoplatanus, Pinus 

sylvetstris, Salix 

capraea 

Sambucus racemosa Veratrum album, Carex sp., Vulpina sp., 

Juncus inflexus, Juncus efusus, Equisetum 

sp., Sphagnum sp. 

22 Anin alb, Salix cinerea, 

Salix fragilis, Acer 

pseudoplatanus, Pinus 

sylvetstris, Salix 

capraea 

Sambucus racemosa Veratrum album, Carex sp., Vulpina sp., 

Juncus inflexus, Juncus efusus, Equisetum 

sp., Sphagnum sp. 

Dâmbovița 

 

23 Anin alb, Acer 

pseudoplatanus, Salix 

capraea 

Sambucus racemosa Veratrum album, Carex sp., Vulpina sp., 

Juncus inflexus, Juncus efusus, Equisetum 

sp., Sphagnum sp. 

24 Anin alb, Ulmus minor, 

Salix capraea, Fagus 

sylvatica,  

Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Agrostis sp, Chrysanthemum 

leucanthemum, Tussilago farfara, sp., 

Cirsium sp., Ajuga reptans, Achillea 

milefolium, Camenerion angustifolium, 

Epilobium sp., Polystichum sp., Filipendula 

urnaria, Sphagnum sp. 
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25 Anin alb, Salix capraea, 

Fagus sylvatica,  

Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Agrostis sp, Chrysanthemum 

leucanthemum, Tussilago farfara, sp., 

Cirsium sp., Ajuga reptans, Achillea 

milefolium, Camenerion angustifolium, 

Epilobium sp., Polystichum sp., Filipendula 

urnaria, Sphagnum sp. 

26 Anin alb, Salix capraea  Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Heleocharis sp., Festuca sp., Glyceria 

maxima, Filipendula ulmaria, Euphrasia 

minima, Trifolium pretense, Hypericum 

perforatum, Epilobium sp., Trifolium 

repens, Ranunculus repens, Lactuca sp., 

Crepis sp., Origanum vulgare, Carex sp., 

Rumex crispus, Senecio sp., Galium 

apharine, Asperula odorata, Galium vernum, 

Galium galeobdolon, Viscaria vulgaris, 

Silene dubia, Lotus horniculatus. 

27 Anin alb, Acer 

pseudoplatanu, Salix 

capraea  

Rubus hirtus 

suprafață mare, 

Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Mentha aquatica, Carex rivale, Epilobium 

palustris, Heleocharis acicularis, Juncus 

inflexus, Ranunculus sardous, Ranunculus 

repens, Carex sylvatica, Carex sp., Rumex 

acestosa, Rumex crispus, Polygonum 

hydropiper, Alchemilla vulgaris, Mentha 

piperita, Typha angustifolia, Typha latifolia, 

Plantago major, Plantago lanceolata, 

Plantago minor 

28 Anin alb, Salix capraea  Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Carum carvi, Poa annoa, Tussilago farfara, 

Impatiens noli-thangere, Gallium aparine, 

Crepis bienis. 

29 Anin alb, Acer 

pseudoplatanus, Salix 

capraea  

Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Mentha aquatica, Carex rivale, Carduus 

nutans, Carduus acanthoides, Equisetum 

arvense, Equisetum maximum, Mateuccia 

struthiopteris, Tussilago farfara, Agrostis 

tenuis 

30 Anin alb, Salix capraea  Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Carum carvi, Poa annoa, Tussilago farfara, 

Impatiens noli-thangere, Gallium aparine, 

Crepis bienis. 

31 Anin alb, Acer 

pseudoplatanus, Salix 

capraea  

Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Carum carvi, Poa annoa, Tussilago farfara, 

Impatiens noli-thangere, Gallium aparine, 

Crepis bienis. 

32 Anin alb, Sorbus 

aucuparia, Acer 

pseudoplatanus, Salix 

capraea  

Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Carum carvi, Poa annoa, Tussilago farfara, 

Impatiens noli-thangere, Gallium aparine, 

Crepis bienis. 

Dâmbovița 

 

33 Anin alb, Salix capraea  Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Asociatii distincte de Achillea milefolium. 

34 Anin alb, Salix capraea  Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Carum carvi, Poa annoa, Tussilago farfara, 

Impatiens noli-thangere, Gallium aparine, 

Crepis bienis. 

35 Anin alb, Salix capraea   Asociatii de Typha angustifolia si Arctium 

lappa 

36 Anin alb, Salix capraea   Asociatii distincte de Trifolium repens, 

Trifolium pretense, Trifolium montanum 

37 Anin alb, Salix capraea  Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Asociatii distincte de Achillea milefolium. 
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40  Sambucus racemosa Asociatie de Carex rivale, Juncus effusus și 

Carex sylvatica, Mercurialis perennis, 

Pulmonaria rubra, Fragaria sp., Stellaria 

holostea, Symphitum cordatum 

41 Anin alb,   Asociații Oxalis- Dentaria, cu participare 

Fragaria vesca, Carex sp, Euphorbia sp, 

Athyrium filix-femina, Sphagnum sp, 

Pulmonaria rubra, Rubus hirtus, Polytrichum 

commune, Dentaria glandulosa. 

42 Anin alb,   Carex sp., Poa sp., Luzula sylvatica, Lamium 

sp. 

43 Anin alb, Salix capraea  Pulmonaria rubra, Dentaria glandulosa, 

Oxalis sp, Athyrium filix-femina, Carex sp., 

Luzula sylvatica 

44 Anin alb,   Oxalis – Dentaria, Carex sp., Luzula 

sylvatica, Juncus inflexus, Mentha aquatica, 

Mentha piperita, Carduus nutans, Epilobium 

maximum, Carduus acanthoides. 

45 Anin alb, Salix capraea  Oxalis – Dentaria, Sphagnum, Polytrichum 

commune, Poa annoa, Urtica dioica, 

Sambucus racemosa, Agrostis tenuis, 

Festuca rubra, Juncus inflexus, Lonicera 

nigrum 

46 Anin alb, Sorbus 

aucuparia 

Sambucus racemosa Stellaria nemorum, Polystichum commune, 

Dryopteris filix-mas, Urtica dioica, 

Geranium robertianum, Pulmonaria rubra, 

Impatiens noli-thangere, Myricaria 

germanica, langa izvoare si rau, Thalictrum 

aquilegifolium, Lamium album, Geranium 

robertianum, Oxalis acetosella, Symphitum 

cordatum, Dentaria glandulosa, Calha laeta. 

47 Anin alb, Sorbus 

aucuparia 

Rubus idaeus Stellaria nemorum, Polystichum commune, 

Dryopteris filix-mas, Urtica dioica, 

Geranium robertianum, Pulmonaria rubra, 

Impatiens noli-thangere, Bellis perenis, 

Myricaria germanica, langa izvoare si rau, 

Lamium album, Oxalis acetosella, Urtica 

dioica 

48 Anin alb,   Oxalis sp., Polytrichum commune, Luzula 

sylvatica, Petasites officinalis, Petasites 

albus, Telekia speciosa, Rubus hirtus 

49 Anin alb, Salix alba, 

Salix capraea 

Rubus idaeus Rubus hirtus 

Dâmbovița 

 

50 Anin alb,   Sphagnum sp., Rubus hirtus, Athyrium filix-

femina, Dryopteris filix-mas 

51 Anin alb, Salix capraea  Oxalis sp., Equisetum sp., Sphagnum sp., 

Rubus hirtus 

52 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Oxalis sp., Sphagnum, Polytrichum 

commune, Pulmonaria rubra, Dryopteris 

filix-mas, Mentha aquatica 

53 Anin alb, Salix capraea  Corynus avellana, 

Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Carum carvi, Poa annoa, Tussilago farfara, 

Impatiens noli-thangere, Gallium aparine, 

Crepis bienis. 
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54 Anin alb, Salix capraea  Corynus avellana, 

Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

55 Anin alb, Salix capraea  Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

56 Salix capraea  Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

57 Anin alb, Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

58 Anin alb, Salix capraea   Agrostis tenuis, Agrostis stolonifera, 

Bromus sp., Thymus dacicus, Thymus 

serpilum, Arrhenatherium elatius, Lolium 

perenne, Dactylis glomerata, Bromus 

inermis, Angelica archangelica, Angelica 

sylvestris, Heracleum palmatum 

59 Anin alb, Salix capraea   Agrostis tenuis, Agrostis stolonifera, 

Bromus sp., Thymus dacicus, Thymus 

serpilum, Arrhenatherium elatius, Lolium 

perenne, Dactylis glomerata, Bromus 

inermis, Angelica archangelica, Angelica 

sylvestris, Heracleum palmatum 

60 Salix capraea  Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus 

Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

61 Anin alb, Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

Dâmbovița 

 

62 Anin alb, Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 
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63 Anin alb, Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

64  Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

65 Anin alb, Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis tenuis, 

Agrostis stolonifera, Bromus sp., Thymus 

dacicus, Thymus serpilum, Arrhenatherium 

elatius, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 

Bromus inermis, Angelica archangelica, 

Angelica sylvestris, Heracleum palmatum 

66 Anin alb, Salix capraea   Myricaria germanica formeaza cu Thymus 

sp., Thymus dacicus 

67 Anin alb, Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis stolonifera, 

Agrostis tenuis, Lolium perenne, Dactylis 

glomerata, Festuca rubra, Festuca valesiaca, 

Hieracium pilosella, Hieracium aurantiacum, 

Glyceria maxima, Angelica sylvestris, 

Veronica chamaedris, Veronica anagalis-

aquatica, Lysimachia numularia 

68 Anin alb, Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis stolonifera, 

Agrostis tenuis, Lolium perenne, Dactylis 

glomerata, Festuca rubra, Festuca valesiaca, 

Hieracium pilosella, Hieracium aurantiacum, 

Glyceria maxima, Angelica sylvestris, 

Veronica chamaedris, Veronica anagalis-

aquatica, Lysimachia numularia 

69 Salix capraea   Myricaria germanica, Agrostis stolonifera, 

Agrostis tenuis, Lolium perenne, Dactylis 

glomerata, Festuca rubra, Festuca valesiaca, 

Hieracium pilosella, Hieracium aurantiacum,  

70 Anin alb,   Petasites officinalis, Carex sp., Fragaria 

vesca, Luzula sylvatica, Sphagnum sp., 

Stellaria media, Saxifraga stellaris, Rumex 

acetosa, Myosotis palustris, Tusilago 

farfara, Campanula abietina, 

Arrhenatherium elatius, Senecio nemoralis, 

Urtica dioica, Hieracium pilosella, 

Dryopteris viridis, Polystichum lonchitis 

Dâmbovița 

 

71 Anin alb, Salix capraea  Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Luzula sylvatica, Sphagnum sp., 

Polytrichum sp. 

72 Anin alb,   Luzula sylvatica, Carex sp., Pulmonaria 

rubra 

73 Anin alb,   Fragaria viridis, Sphagnum sp., Oxalis sp., 

Polytrichum commune 

74 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus 

Luzula sylvatica, Carex sp., Poa sp., 

Petasites officinalis, Fragaria vesca, 
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Pulmonaria rubra, Lamium sp., Oxalis 

acetosella, Equisetum sp. 

75 Anin alb, Salix sp.  Fragaria viridis, Sphagnum sp., Oxalis sp., 

Polytrichum commune, Rubus hirtus 

76 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Luzula sylvatica, Carex sp., Poa sp., 

Petasites officinalis, Fragaria vesca, 

Pulmonaria rubra, Lamium sp., Oxalis 

acetosella, Equisetum sp. 

77 Anin alb, Acer 

pseudoplatanus 

 Oxalis sp., Epilobium sp., Petasites album 

78 Anin alb, Salix capraea  Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Mentha aquatica, Carex rivale, Epilobium 

palustris, Sphagnum sp. 

79 Anin alb, Salix capraea  Corynus avellana, 

Sambucus racemosa 

Mentha aquatica, Carex rivale, Carduus 

nutans, Carduus acanthoides, Equisetum 

arvense, Equisetum maximum, Mateuccia 

struthiopteris, Tussilago farfara, Agrostis 

tenuis 

80 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus 

Carex sp., Luzula sylvatica, Poa sp., 

Petasites albus, Telekia speciosa, Fragaria 

vesca, Euphorbia sp. 

81   Carex sp., Juncus inflexus, Thymus sp, 

Equisetum sp. Pulmonaria rubra, 

Pulmonaria officinalis 

82   Fragaria viridis, Verbascum sp., Lunicera 

nigrum, Rumex alpinus, Urtica dioica, 

Lactuca sp., Sedum maximum, Epilobium 

angustifolium, Mentha aquatica,  

83   Asociații de Carex - Luzula, cu Fragaria 

viridis, Rumex alpinus, Urtica dioica, 

Lactuca sp., Sedum maximum, Epilobium 

angustifolium, Mentha aquatic, Equisetum 

sp. 

84   Carex sp., Telekia speciosa, Juncus inflexus, 

Thymus sp, Equisetum sp., Rumex sp., 

Pulmonaria rubra, Fragaria viridis, 

Equisetum sp., Petasites albus, etc. 

85  Pinus sylvestris Asociații Oxalis acetosella - Soldanella 

hungarica, Athirium filix-femina, Phagnum 

sp., Polytrichum commune,  

86 Spiraea ulmifolia, 

Rubus idaeus,  

Salix capraea, Acer 

pseudoplatanus 

Telekia speciosa, Dactylis glomerata, 

Lamium album, Tussilago farfara, Carduus 

acanthoides, Impatiens noli-thangere, 

Epilobium angustifolium, Luzula sp., 

Senecio nemoralis, Gallium galeobdolon, 

Viola reinchenbachiana, Verbascum 

oleracea, Polytrichum sp., Atrichum sp., 

Polytrichum commune, Mentha aquatica, 

Crepis foetida, Lysimachia vulgaris, 

Equisetum sp. 

Dâmbovița 

 

87   Asociații Oxalis acetosella - Soldanella 

hungarica, Athirium filix-femina, Phagnum 

sp., Polytrichum commune,  

88 Spiraea ulmifolia, 

Rubus idaeus,  

Salix capraea, Acer 

pseudoplatanus 

Telekia speciosa, Dactylis glomerata, 

Lamium album, Tussilago farfara, Carduus 

acanthoides, Impatiens noli-thangere, 



Evaluarea habitatelor riverane de pe cursul superior al râului Dâmbovița 

 

91 

Epilobium angustifolium, Luzula sp., 

Senecio nemoralis, Gallium galeobdolon, 

Viola reinchenbachiana, Verbascum 

oleracea, Polytrichum sp., Atrichum sp., 

Polytrichum commune, Mentha aquatica, 

Crepis foetida, Lysimachia vulgaris, 

Equisetum sp. 

89   Asociații Oxalis acetosella - Soldanella 

hungarica, Athirium filix-femina, Phagnum 

sp., Polytrichum commune,  

90 Spiraea ulmifolia, 

Rubus idaeus,  

Salix capraea, Acer 

pseudoplatanus 

Telekia speciosa, Dactylis glomerata, 

Lamium album, Tussilago farfara, Carduus 

acanthoides, Impatiens noli-thangere, 

Epilobium angustifolium, Luzula sp., 

Senecio nemoralis, Gallium galeobdolon, 

Viola reinchenbachiana, Verbascum 

oleracea, Polytrichum sp., Atrichum sp., 

Polytrichum commune, Mentha aquatica, 

Crepis foetida, Lysimachia vulgaris, 

Equisetum sp. 

91 Spiraea ulmifolia, 

Rubus idaeus,  

Salix capraea, Acer 

pseudoplatanus 

Fragaria viridis, Urtica dioica, Rumex 

alpinus, Lactuca sp., Sedum maximum, 

Brassica rapa, Lithru salicaria, Epilobium 

angustifolium, Mentha aquatica, Epilobium 

montanum, Sphagnum sp, Equisetum sp. 

Hotarului 

 

1 Anin alb, Acer 

pseudoplatanus, Salix 

capraea 

Sambucus racemosa Carex sp., Campanula abietina, Campanula 

patula, Dryopteris filix-mas, Lactuca sp., 

Crepis viernis, Hieracium robertianum, 

Vaccinium vitis-idaea, Polystichum 

lonchitis, , Epilobium angustifolium, 

Epilobium montanum, Spiraea ulmifolia, . 

2 Anin alb, Acer 

pseudoplatanus, Salix 

capraea 

Spiraea ulmifolia, 

Sambucus racemosa 

Fragaria viridis, Vaccinium myrtilus, 

Verbascum sp., Lunicera nigrum, Rumex 

alpinus, Rumex crispus, Rumex acetosa, 

Urtica dioica, Verbascum oleracea, Lactuca 

sp., Sedum maximum, Brassica rapa, Lithru 

salicaria, Epilobium angustifolium, Mentha 

aquatic, Epilobium montanum, Sphagnum 

sp, Equisetum sp. 

Luțele Mari 

 

1 Anin alb, Salix capraea, 

Alnus viridis (!5%)  

 Rubus hirtus, Dentaria glanduligera, 

Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina 

2 Anin alb, Salix capraea  Lamium sp., Petasites albus, Telekia 

speciosa, Oxalis sp., Pulmonaria rubra, 

Dentaria glanduligera 

3 Anin alb, Betula 

pendula, Salix capraea 

Rubus idaeus Fragaria vesca, Lamium sp., Oxalis sp., 

Dentaria glanduligera, Dryopteris filix-mas, 

Pulmonaria rubra, Petasites albus, Telekia 

speciosa, Rubus hirtus 

Mănăstirii 

 

1 Anin alb, Salix fragilis, 

Salix capraea, Salix 

viminalis, Fagus 

sylvatica, Acer 

pseudoplatanus, Abies 

alba, Sorbus aucuparia; 

Spiraea ulmifolia, 

Sambucus racemosa 

Dactylis glomerata, Geranium robertianum, 

Poa annoa, Myosotis palutris, Lamium 

album, Tussilago farfara, Carduus 

acanthoides, Impatiens noli-thangere, 

Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, Juncus 

sp., Carex sp., Epilobium sp., Luzula sp., 

Senecio nemoralis, Polystichum sp., Gallium 



Evaluarea habitatelor riverane de pe cursul superior al râului Dâmbovița 

 

92 

galiobdolon, Viola reinchenbachiana, 

Verbascum oleracea, Polytrichum sp., 

Atrichum sp., Mentha aquatica, Crepis 

foetida, Lysimachia vulgaris, Sphagnum sp, 

Equisetum sp. 

2 Anin alb, Salix fragilis, 

Salix capraea, Salix 

viminalis, Fagus 

sylvatica, Acer 

pseudoplatanus, Abies 

alba, Sorbus aucuparia; 

Sambucus racemosa Dactylis glomerata, Geranium robertianum, 

Poa annoa, Myosotis palutris, Lamium 

album, Tussilago farfara, Carduus 

acanthoides, Impatiens noli-thangere, 

Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, Juncus 

sp., Carex sp., Epilobium sp., Luzula sp., 

Senecio nemoralis, Polystichum sp., Gallium 

galiobdolon, Viola reinchenbachiana, 

Verbascum oleracea, Polytrichum sp., 

Atrichum sp., Mentha aquatica, Crepis 

foetida, Lysimachia vulgaris, Sphagnum sp, 

Equisetum sp. 

3 Anin alb, Salix fragilis, 

Salix capraea, Salix 

viminalis, Fagus 

sylvatica, Acer 

pseudoplatanus, Abies 

alba, Sorbus aucuparia 

Sambucus racemosa Dactylis glomerata, Geranium robertianum, 

Poa annoa, Myosotis palutris, Lamium 

album, Tussilago farfara, Carduus 

acanthoides, Impatiens noli-thangere, 

Rubus hirtus, Vaccinium vitis-idaea, Juncus 

sp., Carex sp., Epilobium sp., Luzula sp., 

Senecio nemoralis, Polystichum sp., Gallium 

galiobdolon, Viola reinchenbachiana, 

Verbascum oleracea, Polytrichum sp., 

Atrichum sp., Mentha aquatica, Crepis 

foetida, Lysimachia vulgaris, Sphagnum sp, 

Equisetum sp. 

4 Anin alb, Betula 

pendula, Salix capraea, 

Salix viminalis, Fagus 

sylvatica,, Abies alba, 

Sorbus aucuparia, 

Populus tremula 

Sambucus racemosa Vicia cracca, Spiraea ulmifolia, Epilobium 

maximum, Fragaria vulgaris, Festuca rubra, 

Festuca valesiaca, Bromus inermis, Bromus 

tectorum, Impatiens noli-thangere, Achillea 

milefolium, Tussilago farfara, Rubus vitis-

idaea, Rubus hirtus, Senecio nemoralis, , 

Verbascum oleraceum, Equisetum sp. 

5 Anin alb, Salix capraea, 

Salix viminalis, Fagus 

sylvatica,, Pinus 

sylvestris, Sorbus 

aucuparia, Populus 

tremula, Betula 

pendula; 

Sambucus racemosa, 

Rosa pendulina, Rosa 

canina, Spiraea 

ulmifolia;  

Carduus acanthoides, Cirsium arvense, 

Trifolium pratense, Trifolium repens, Crepis 

biennis, Tussilago farfara, Bromus sp., 

Bromus inermis, Bromus tectorum, 

Trifolium montanum, Thymus sp., Lamium 

album, Euphrasia minima, Cirsium arvense, 

Digitalis grandiflora, Equisetum sp. 

Mănăstirii 

 

6 Anin alb, Salix capraea, 

Betula pendula, Ulmus 

minor, Populus tremula 

Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus, Rubus 

hirtus, Spiraea 

ulmifolia; 

Carex sp., Epilobium sp., Gentiana 

asclepiatea, Mentha piperita, Cichorium 

intybus, Cythisus sp., Sedum maximum, 

Juncus sp., Carduus acanthoides, Trifolium 

sp.,, Crepis biennis, Tussilago farfara, 

Bromus sp., Trifolium montanum, Thymus 

sp., Lamium album, Euphrasia minima, 

Cirsium arvense, Digitalis grandiflora, 

Lonicera xylosteum, Poa annoa, Festuca 

rubra. 
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7 Anin alb, Salix capraea, 

Betula pendula, Ulmus 

minor, Populus tremula 

Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus, Rubus 

hirtus, Spiraea 

ulmifolia; 

Carex sp., Epilobium sp., Gentiana 

asclepiatea, Mentha piperita, Cichorium 

intybus, Cythisus sp., Sedum maximum, 

Juncus sp., Carduus acanthoides, Trifolium 

sp.,, Crepis biennis, Tussilago farfara, 

Bromus sp., Trifolium montanum, Thymus 

sp., Lamium album, Euphrasia minima, 

Cirsium arvense, Digitalis grandiflora, 

Lonicera xylosteum, Poa annoa, Festuca 

rubra. 

Otic 

 

 

1 Salix capraea Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus 

Luzula sylvatica, Carex sp., Poa sp., 

Petasites officinalis, Fragaria vesca, 

Pulmonaria rubra, Lamium sp. 

2 Anin alb, Salix capraea  Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Carex 

sp., Poa sp. 

3 Anin alb, Salix capraea  Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Carex 

rivalis, Poa sp., Sphagnum sp. 

4 Anin alb, Salix capraea  Petasites albus, Telekia speciosa, P. 

officinalis, Fragaria vesca, Soldanella 

hungarica 

5   Luzula sylvatica, Carex sp., Poa sp., 

Vaccinium vitis-idaea, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Petasites officinalis 

6 Anin alb, Salix capraea  Luzula sylvatica, Carex sp., Poa sp., 

Vaccinium vitis-idaea, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Petasites officinalis 

7 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Fragaria vesca, Lamium sp., Carex sp., 

Luzula sylvatica, Oxalis sp., Dentaria 

glanduligera, Dryopteris filix-mas, 

Pulmonaria rubra, Petasites albus, Telekia 

speciosa, Rubus hirtus 

8 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Asociatie de Carex rivale, Juncus effusus și 

Carex sylvatica, Luzula sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Rubus hirtus,  

9 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Asociatie de Carex rivale, Juncus effusus și 

Carex sylvatica, Luzula sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Rubus hirtus,  

10 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Athyrium filix-femina, Oxalis sp., 

Polytrichum sp., Lamium sp. 

11 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Athyrium filix-femina, Oxalis sp., 

Polytrichum sp., Lamium sp. 

12 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Athyrium filix-femina, Oxalis sp., 

Polytrichum sp., Lamium sp. 

13 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp. 

14 Salix capraea Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus 

Asociatie de Carex rivale, Juncus effusus și 

Carex sylvatica, Mercurialis perennis, 

Pulmonaria rubra, Fragaria sp., Rubus 

hirtus, Athyrium filix-femina, Oxalis sp. 
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15 Anin alb,  Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus 

Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp., Urtica dioica 

16 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Petasites officinalis, Carex sp., Stellaria 

media, Saxifraga stellaris, Rumex acetosa, 

Myosotis palustris, Tusilago farfara, 

Campanula abietina, Arrhenatherium 

elatius, Senecio nemoralis, Urtica dioica, 

Hieracium pilosella. Briofite: Hylocomnium 

splendens, Dicranum sp., Grimmia sp., 

Atrichum undulatum, Valeriana tripteris, 

Alchemilla vulgaris, Heracleum palmatum, 

Dryopteris filix-mas, Chrysanthemum 

leucanthemum, Dryopteris viridis, 

Polystichum lonchitis, Stellaria sp., 

Ranunculus sp. 

17 Anin alb,   Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., 

Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, 

Fragaria viridis, Urtica dioica 

18 Anin alb,   Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., 

Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, 

Fragaria viridis, Urtica dioica 

19 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Fragaria vesca, Lamium sp., Carex sp., 

Oxalis sp., Dentaria glanduligera, 

Dryopteris filix-mas, Pulmonaria rubra, 

Petasites albus, Telekia speciosa, Rubus 

hirtus 

20 Anin alb, Salix capraea  Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Athyrium filix-femina, Oxalis sp., 

Polytrichum sp., Lamium sp. 

21  Sambucus racemosa, 

Rubus idaeus 

Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp. 

Pârâul cu 

Scări 

1 Salix capraea, Acer 

pseudoplatanus, Fagus 

sylvatica 

Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Dentaria 

glanduligera, Rubus hirtus, Pulmonaria 

rubra 

Richita 1 Anin alb, Acer 

pseudoplatanus, Ulmus 

minor 

Sambucus racemosa Stellaria holostea, Stellaria nemorum, 

Pulmonaria rubra, Pulmonaria officinalis 

2 Anin alb,  Sambucus racemosa Stellaria holostea, Stellaria media, Stellaria 

nemorum, Veratrum album, Heracleum 

palmatum, Symphitum cordatum, Cardous 

sp., asociatie de Carex rivale, Juncus 

effusus și Carex sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis. 

Scării 

 

1 Anin alb, Salix capraea, 

Fagus sylvatica, Alnus 

viridis 

Rubus idaeus (35%) Carex sp. procent mare, Athyrium filix-

femina, Sphagnum sp., Rubus hirtus, 

Polytrichum commune, P. braunni 
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2 Salix capraea (30%), 

Fagus sylvatica 

Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Carex sp., Luzula sylvatica, Poa sp., Fragaria 

viridis, Rubus hirtus 

3 Salix capraea (30%) Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Poa sp., Fragaria 

viridis, Rubus hirtus 

4 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Poa sp., Fragaria 

viridis 

5 Salix capraea Rubus idaeus Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Fragaria viridis, 

Pulmonaria rubra 

6 Anin alb, Salix capraea Rubus idaeus Petasites albus, Telekia speciosa, Petasites 

officinalis, Carex rivalis, Luzula sylvatica, 

Pulmonaria rubra 

7 Anin alb, Salix capraea 

(15%) 

Rubus idaeus (20%) Carex sp., Athyrium filix-femina, Dyopteris 

filix-mas, Pulmonaria rubra, Fragaria viridis, 

Rubus hirtus 

Tămaș 

 

 

1 Anin alb, Salix capraea, 

Populus, Acer 

pseudoplatanus, Salix 

cinerea 

 Polystichum sp., Cirsium oleraceum, Balota 

nigra, Tusilago farfara, Petasites officinalis, 

Geranium phaeum, Rumex sp., Geranium 

robertianum, Urtica dioica, Rumex hriscus, 

Myosotis sp., Asperula humiphusa, 

Cardamine sp., Equisetum sp., Lamium sp., 

Ranunculus repens, Carduus sp., Dryopteris 

sp., Euphorbia amygdaloides, Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis, Oxalis sp, 

Symphitum cordatum, Salix capraea, Salix 

cinerea, Rubus hirtus, Mercurialis perennis. 

2 Salix capraea, Salix 

cinerea, Populus, Acer 

pseudoplatanus, Fagus 

sylvatica,  

 Polystichum sp., Cirsium oleraceum, Balota 

nigra, Cerastium sp., Taraxum officinale, 

Stellaria media, Ajuga reptans, Tusilago 

farfara, Petasites officinalis, Geranium 

phaeum, Rumex sp., Geranium 

robertianum, Urtica dioica, Rumex hriscus, 

Myosotis sp., Asperula humiphusa, 

Cardamine sp., Equisetum sp., Lamium sp., 

Ranunculus repens, Carduus sp., Dryopteris 

sp., Euphorbia amygdaloides, Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis, Oxalis sp, 

Symphitum cordatum, Salix capraea, Salix 

cinerea, Vaccinium myrtillus, Rubus hirtus, 

Vaccinium vitis-idaea, Mercurialis perennis. 

3 Anin alb, Salix capraea, 

Salix cinerea, Populus, 

Acer pseudoplatanus, 

Fagus sylvatica,  

 Polystichum sp., Cirsium oleraceum, Balota 

nigra, Cerastium sp., Taraxum officinale, 

Stellaria media, Ajuga reptans, Tusilago 

farfara, Petasites officinalis, Geranium 

phaeum, Rumex sp., Geranium 

robertianum, Urtica dioica, Rumex hriscus, 

Myosotis sp., Asperula humiphusa, 

Cardamine sp., Equisetum sp., Lamium sp., 

Ranunculus repens, Carduus sp., Dryopteris 

sp., Euphorbia amygdaloides, Pulmonaria 

rubra, Pulmonaria officinalis, Oxalis sp, 

Symphitum cordatum, Salix capraea, Salix 

cinerea, Vaccinium myrtillus, Rubus hirtus, 

Vaccinium vitis-idaea, Mercurialis perennis. 
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4 Anin alb, Prunus padus, 

Salix capraea, Fagus 

sylvatica,  

Spiraea ulmifolia, 

Sambucus racemosa , 

Rubus idaeus 

Stellaria holostea, Stellaria media, Stellaria 

nemorum, Veratrum album, Heracleum 

palmatum, Symphitum cordatum, Cardous 

sp., asociatie de Carex rivale, Juncus 

effusus și Carex sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis 

5 Anin alb,  Sambucus racemosa , 

Rubus idaeus 

Stellaria holostea, Stellaria media, Stellaria 

nemorum, Veratrum album, Heracleum 

palmatum, Symphitum cordatum, Cardous 

sp., asociatie de Carex rivale, Juncus 

effusus și Carex sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis 

6 Anin alb,  Sambucus racemosa Carex sylvatica în procent mare, Stellaria 

holostea, Stellaria media, Stellaria 

nemorum, Veratrum album, Heracleum 

palmatum, Symphitum cordatum, Cardous 

sp., asociatie de Carex rivale, Juncus 

effusus și Carex sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis 

7 Anin alb,  Sambucus racemosa Carex sylvatica în procent mare, Stellaria 

holostea, Stellaria media, Stellaria 

nemorum, Veratrum album, Heracleum 

palmatum, Symphitum cordatum, Cardous 

sp., asociatie de Carex rivale, Juncus 

effusus și Carex sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis 

8 Anin alb,  Sambucus racemosa Carex sylvatica în procent mare, Stellaria 

holostea, Stellaria media, Stellaria 

nemorum, Veratrum album, Heracleum 

palmatum, Symphitum cordatum, Cardous 

sp., asociatie de Carex rivale, Juncus 

effusus și Carex sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis 

Vladului 

 

14 Anin alb,   Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp., Tussilago farfara 

15 Anin alb,  Sambucus racemosa Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp., Tussilago farfara 

16 Anin alb,   Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp., Tussilago farfara 

17 Anin alb,   Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp., Tussilago farfara 
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18 Anin alb,   Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp. 

19 Anin alb,  Sambucus racemosa Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp. 

20 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Polytrichum commune, Soldanella 

hungarica 

21 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Polytrichum commune, Soldanella 

hungarica 

22 Anin alb, Salix capraea Sambucus racemosa Asociație de Carex rivale, Juncus effusus și 

Carex sylvatica, Luzula sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis, Stellaria holostea, Stellaria 

media, Stellaria nemorum, Veratrum album, 

Heracleum palmatum, Symphitum 

cordatum, Cardous sp., 

23 Anin alb,   Asociație de Carex rivale, Juncus effusus și 

Carex sylvatica, Luzula sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis, Stellaria holostea, Stellaria 

media, Stellaria nemorum, Veratrum album, 

Heracleum palmatum, Symphitum 

cordatum, Cardous sp.,  

24  Rubus idaeus, 

Sambucus racemosa 

Asociație de Carex rivale, Juncus effusus și 

Carex sylvatica, Luzula sylvatica, Mercurialis 

perennis, Pulmonaria rubra, Pulmonaria 

officinalis, Stellaria holostea, Stellaria 

media, Stellaria nemorum, Veratrum album, 

Heracleum palmatum, Symphitum 

cordatum, Cardous sp.,  

25 Anin alb,   Carex sp., Luzula sylvatica, Petasites albus, 

Telekia speciosa, Pulmonaria rubra, Oxalis 

sp., Polytrichum commune, Soldanella 

hungarica 

Vladului 26 Anin alb,  Sambucus racemosa Rubus hirtus, Soldanella hungarica, 

Dentaria glanduligera, Athyrium filix-

femina, Oxalis sp., Polytrichum sp., Lamium 

sp. 





 

 

Anexa 4 

Formular pentru evaluarea și monitorizarea habitatelor aluviale 

 

Criterii evaluare 

Nr. Poligon ____ 

Rezultate din teren 

Data:____________ 

Ramnificații ale cursului principal  

Proporție specii tipice habitatului, %   

Vârstă specii tipice habitatului, ani  

Mod de asociere (intim, pâlcuri, izolat)  

Vârstă specii necorespunzătoare, ani  

Semințiș specii tipice habitatului, %  

Semințiș specii necorespunzătoare, %  

Procent deschideri, %  

Suprafață sol inierbat, %   

Suprafață de extras specii 

necorespunzătoare, % 

 

Suprafață de plantat specii tipice 

habitatului, % 

 

Limitarea pășunatului (Da/Nu)  

Urgenta intervenției (1,2,3,4,5)  

Stare de conservare (NEFAV,FAV)  

Vegetație erbacee  

Vegetatie erbacee invazivă  

Vegetație arbustivă  

Vegetație arboricolă  

Faună  

Situația neclară a proprietății, 

fărâmițarea acesteia 

 

Proximitatea așezărilor umane   

Aplicarea defectuoasă a lucrărilor 

silvice 

 

Drumuri sau alte construcții  

Colectarea de resurse 

nelemnoase/baraje corectare torenți 
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Agricultură/Pășunat  

Deșeuri  

Poluare   

Competiție interspecifică  

Invazia speciilor forestiere 

necorespunzătoare 

 

Mărimea populației speciilor 

edificatoare 

 

Înțelenirea solului  

Uscări anormale  

Vătămări produse de factori biotici în 

mod natural 

 

Eroziunea și alunecările de teren  

Coborârea nivelului apei freatice  

Depunerea de aluviuni  

Inundații (temporare/permanente)  

Viituri  

Altitudine, m  

Alte mentiuni  

 


