


 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona montană – baza de dezvoltare pentru spaţiul rural românesc 

Pajiştile naturale – un nou model pentru agricultura durabilă şi agroturism în zonele montane 

Studiu de caz privind studiul biodiversităţii unor pajişti montane naturale, seminaturale şi artificiale 
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Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor 

  

Monitorizarea tendinţelor dezvoltării folosind şi indicatori situaţi în afara activităţii economice precede formularea 

principiilor dezvoltării durabile şi s-a afirmat paralel cu procesul de definire a strategiilor de dezvoltare durabilă elaborate sub 

egida Naţiunilor Unite şi, respectiv, a Uniunii Europene. Astfel de instrumente de monitorizare au fost produse de o varietate de 

instituţii, de la întreprinderi sau formaţiuni ale societaţii civile, grupuri de experţi sau centre de cercetare până la administraţii 

locale, guverne naţionale, organizaţii interguvernamentale sau instituţii financiare internaţionale. Amploarea acestor eforturi, 

care s-au intensificat în ultimii ani atât la nivel naţional cât şi în formule multinaţionale colaborative, reflecta nevoia percepută 

de a dispune de astfel de instrumente, de a acoperi o plajă diversă de aplicaţii şi de a depăşi o seamă de dificultăţi 

metodologice. Diferenţele, încă notabile, dintre modalităţile de construcţie, stadiul de dezvoltare şi gradul de utilizare efectivă a 



unor seturi coerente de indicatori ilustrează complexitatea sarcinii de a regăsi compatibilităţi reale între abordările empirice şi 

normative din domeniile distincte care se integrează în conceptul dezvoltării durabile: economia, societatea şi capitalul natural. 

Se are în vedere operaţionalizarea a două tipuri de indicatori: 

 Indicatorii naţionali de dezvoltare durabilă, focalizaţi pe prioritaţile-cheie exprimate prin ţinte cuantificabile care să 

permită, totodată, compararea performanţelor naţionale cu cele ale partenerilor internaţionali şi cu obiectivele 

Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE reînnoite. Acest set de indicatori se va baza pe rezultatele grupului de lucru 

Eurostat-UNECE-OCDE şi va fi reactualizat în permanenţă; 

 Indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, acoperind întregul pachet de 

politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în Strategia UE. În acest mod, toate politicile 

vor forma obiectul monitorizării, urmărind responsabilizarea decidenţilor politici şi permiţând opiniei publice să 

evalueze succesul acţiunilor întreprinse.  

Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol, silvic şi piscicol conţine prevederi privind 

utilizarea raţională a fondului funciar, reabilitarea ecologică a unor terenuri degradate sau poluate, siguranţa alimentară, 

bunăstarea animalelor. Obiectivul de diminuare a disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi în interiorul acestora are în vedere, 

printre altele, îmbunătăţirea performanţei administrative şi a infrastructurii publice locale, protecţia patrimoniului natural şi 

cultural, dezvoltarea rurală integrată, regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industrială, consolidarea mediului 

de afaceri şi promovarea inovării. Sunt prevăzute, de asemenea, acţiuni în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale 

şi interregionale în vederea integrării socio-economice a zonelor de graniţă şi creşterea accesibilităţii regiunilor României în 

cadrul teritoriului UE.  

România este o ţară de dimensiuni medii în contextul Uniunii Europene, cu o suprafaţă de 238.391 kilometri pătraţi 

(aproximativ egală cu cea a Marii Britanii) şi o populaţie de 21.584.365 locuitori (aproximativ egală cu cea a Ungariei şi Republicii 

Cehe luate împreună, la nivelul anului 2006), localizată în bazinele hidrografice ale Dunării şi Mării Negre şi traversată de lanţul 

muntos carpatic. Teritoriul României se suprapune peste 5 din cele 11 regiuni bio-geografice ale Europei: alpină, continentală, 

panonică, pontică şi stepică şi se află, de asemenea, la joncţiunea dintre sub-zonele floristice şi faunistice palearctice: 

mediteraneană, pontică şi eurasiatică. Poziţia geografică, complexitatea fiziografică, litologică şi distribuirea radială a 

gradienţilor altitudinali ai formelor de relief creează o mare diversitate de condiţii mezo- si microclimatice şi pedologice. Aceasta 

variabilitate a compoziţiei şi structurii substratului şi condiţiilor abiotice determină bogăţia, distribuţia şi nivelul de reprezentare 

ale tipurilor de habitate naturale pe teritoriul României. Din cele 198 habitate inventariate pe continentul european (dintre care 

65 prioritare) în România se regăsesc 94 (23 prioritare), iar din cele 14 biomuri identificate la nivel mondial 5 se află în România: 

păduri temperate de conifere, păduri temperate de foioase, păşuni, sisteme montane mixte şi lacuri. Se constată existenţa unei 

varietăţi remarcabile de specii şi taxoni superiori de plante şi animale şi tipuri de ecosisteme, deşi inventarul este încă incomplet 

în cazul speciilor, iar cel al resurselor genetice se află într-o fază incipientă.  În România se afla 54% din lanţul Munţilor Carpaţi, 

de o altitudine mijlocie (în medie 1.136 metri), doar câteva piscuri depăşind 2.500 m. Munţii reprezintă porţiunea cea mai puţin 

modificată antropic, cu o densitate redusă a populaţiei stabile şi localitaţi mici, 20 aflate în curs de depopulare datorită migraţiei 

interne şi externe în urma dispariţiei unor îndeletniciri tradiţionale. Aceasta explică şi amplasarea în regiunile montane a 12 din 

cele 13 parcuri naţionale si 9 din cele 14 parcuri naturale. Zona de dealuri şi podişuri a suferit intervenţii mai extinse ale 

activităţii umane (aşezări urbane şi rurale, elemente de infrastructură, plantaţii de vii şi pomi fructiferi, culturi de plante tehnice 



şi cereale, creşterea animalelor, exploatări forestiere, extracţie de hidrocarburi, minerit, întreprinderi industriale), fiind supusă 

unor fenomene mai accentuate de deteriorare prin despăduriri, eroziune, alunecări de teren, degradarea solului. Cu toate 

acestea, regiunea de dealuri şi podişuri înalte conţine o gamă variată de zone ocrotite şi prezintă un potenţial însemnat pentru 

selectarea unor noi areale nealterate sau slab modificate antropic. După nivelul şi modul de intervenţie al populaţiei umane, 

fondul funciar al României cuprinde: 

 61.7% din total reprezintă terenuri destinate activităţilor cu specific agricol (circa 14,7 milioane hectare), din care 64,1% 

teren arabil folosit extensiv şi intensiv pentru culturi agricole (adică 0,45 hectare pe cap de locuitor, plasând România pe 

locul 5 în Europa), 22,6% terenuri cu vegetaţie ierboasă folosite ca păşuni naturale şi semi-naturale, 10,4% terenuri cu 

vegetaţie ierboasă folosite în regim semi-natural pentru producerea furajelor, 3% terenuri folosite pentru plantaţii şi 

pepiniere viticole şi pomicole; 

 27% din suprafaţă este ocupată de fondul forestier (circa 6,43 milioane hectare), din care 3% (aproximativ 200 mii ha) 

înregistrate ca păduri primare şi restul de 97% ca păduri secundare şi terenuri cu vegetaţie forestieră; dacă se iau în 

consideraţie numai pădurile ecologic funcţionale, gradul de împădurire este de numai 23%. Procentul de împădurire în 

România este cu mult sub cel al altor ţări europene cu condiţii naturale similare (Slovenia 57%, Austria 47%, Bosnia 53%, 

Slovacia 41%), reprezentând circa jumătate din proporţia optimă pentru România (40-45%); 

Ca rezultat al unor intervenţii neraţionale (poluare prin activităţi industriale, în special miniere, petroliere şi chimice, 

depozitarea de deşeuri sau efectuarea necorespunzătoare a lucrărilor agricole, slaba reacţie faţă de fenomenele de eroziune, 

defrişări neraţionale) se constată compactări, distrugeri ale structurii solului, epuizări ale substanţelor nutritive, deteriorări şi 

erodări ale biodiversităţii pajiştilor montane, ducând la diminuarea fertilităţii solurilor folosite în agricultură (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 – Defrişări necontrolate cu consecinţe grave pentru diversitatea floristică a zonelor montane cu pajişti naturale (săgeata 
roşie) comparativ zonele adiacente (săgeata mov)(original) 



 

Sub acest aspect solurile din România au, la nivelul anului 2007, în proporţie de 52% o fertilitate redusă sau foarte redusă, 

20,7% o fertilitate moderată şi doar 27% posedă o fertilitate ridicată şi foarte ridicată. În ceea ce priveste structura ecologică a 

capitalului natural, se constată că actuala configuraţie (compoziţie, ponderea categoriilor de ecosisteme, distribuţia spaţială) 

deţine încă 53% de ecosisteme naturale şi semi-naturale care îşi menţin în bună parte caracterul multifuncţional şi generează pe 

cont propriu o gamă largă de resurse şi servicii pentru susţinerea şi alimentarea populaţiei şi activităţilor economice. O gamă de 

150 tipuri de ecosisteme forestiere, diferenţiate în funcţie de specia sau grupul de specii dominante de arbori din componenţa 

covorului vegetal, tipul şi cantitatea de humus în sol, regimul hidric şi ionic al solului etc.; 227 tipuri de pădure în care au fost 

descrise 42 tipuri de strat ierbos sub-arbustiv; 364 tipuri de staţiuni; O gamă largă de ecosisteme terestre cu vegetaţie ierboasă 

(păşuni alpine, păşuni şi fâneţe din zonele de deal şi munte, păşuni de stepă păşuni şi fâneţe de luncă)(Figura 2); În jur de 45% 

din structura ecologică a capitalului natural este în prezent constituită din ecosisteme agricole preponderent mono-funcţionale 

care au fost organizate, înainte de 1990, pentru producţia intensivă de resurse alimentare de origine vegetală şi animală sau de 

materii prime pentru industria alimentară şi textilă. În ultimii 18 ani, majoritatea marilor exploataţii agricole de stat sau colective 

şi infrastructura lor fizică (sisteme de irigaţii pentru servirea a circa 3 milioane hectare de teren arabil, bazele de unelte şi maşini 

agricole, infrastructura fermelor zootehnice) au fost descompuse în peste 4 milioane de ferme mici (preponderent de 

subzistenţă) sau abandonate, distruse sau deteriorate.  

 

Figura 2 - Pajişte naturală de silvostepă invadată de lăstăriş de Cornus sanguinea L. (rezervaţia naturală Comana)(original) 

 

Sistemele de producţie agricolă din structura capitalului natural sunt afectate în proporţie de peste 40% de fenomenul de 

eroziune (pierderile sunt estimate la 150 milioane tone pe an, din care 1,5 milioane tone de humus), seceta prelungită şi 

frecventă, alunecări de teren, carenţa de fosfor şi potasiu şi existenţa a circa 2,5 milioane hectare de terenuri degradate. În 

ultimii ani, între 10% si 20% din suprafaţa terenurilor arabile au rămas necultivate (17% în 2006). În privinţa biodiversităţii, 

România a adus în Uniunea Europeana un patrimoniu valoros, cu numeroase specii de plante şi animale, unele endemice, care 



sunt extincte sau rare în alte parţi ale Europei. Deşi vegetaţia naturală deţine o pondere redusă în zonele de câmpie, podişuri şi 

dealuri joase, există încă suprafeţe însemnate în care intervenţia 

omului a fost minimă (regiunile de munte şi dealuri înalte, Delta Dunării, sistemele lagunare şi luncile unor râuri). În 

componenţa structurii ecologice a capitalului natural, în mod special a părţii care funcţionează în regim natural sau semi-natural, 

s-a menţinut un nivel destul de ridicat al diversităţii biologice şi a unor stocuri, unele dintre acestea sustenabile, de plante şi 

animale. Ecosistemele naturale şi semi-naturale şi cele în care s-a practicat sau se practică agricultura extensivă sau semi-

intensivă au în componenţa lor:  

 3.630 specii de plante şi 688 specii de alge;  

 105 specii de mamifere, inclusiv carnivore mari;  

 25 specii de reptile; 

 19 specii de amfibieni;  

 216 specii de pesti;  

 30.000 specii de insecte;  

 860 specii de crustacee;  

 688 specii de moluşte.  

Completarea inventarului speciilor şi a bazei de date pentru a acoperi şi alte grupe taxonomice, inclusiv diversitatea biologică 

din sistemele de producţie agricolă (soiuri de plante şi rase de animale autohtone) va necesita, încă, un proces de durată, 

dependent de nivelul expertizei profesionale, de modul de organizare a investigaţiei şi de gradul de acoperire a tuturor 

categoriilor de ecosisteme. Populaţiile prin care speciile de plante şi animale sunt reprezentate în structura diferitelor tipuri de 

ecosisteme sunt, de fapt, unităţile elementare cheie de care depind strict funcţiile ecosistemelor şi capacitatea acestora de a 

genera fluxuri de resurse şi servicii. Acestea sunt, de asemenea, purtătoarele patrimoniului genetic şi, deci, a potenţialului 

adaptativ al ecosistemelor (componente ale capitalului natural) şi al tehnologiilor de producţie din sistemele economice în 

condiţiile modificărilor ce survin în regimul de funcţionare a sistemului climatic. Recunoaşterea rolului îndeplinit de speciile de 

plante şi animale în structurarea, funcţionarea şi dinamica elementelor componente ale capitalului natural şi a faptului că în 

ultimele decenii rata de erodare (prin extincţia unor specii sau creşterea numărului speciilor vulnerabile, în stare critică sau în 

pericol de dispariţie) a diversităţii biologice şi, în mod implicit, a structurii ecologice a capitalului natural a făcut obiectul unor 

convenţii internaţionale şi Directive specifice ale UE pe care România, ca stat membru, are datoria să le aplice. Principalii factori 

care au indus, în ultimele decenii, modificarea compoziţiei şi structurii ecologice, respectiv a capacităţii de susţinere şi bio-

productive a capitalului natural al României pot fi identificaţi în obiectivele strategiilor de dezvoltare socio-economică şi în 

mijloacele folosite pentru punerea lor în practică în perioada 1960-1989, generând dezechilibre şi discontinuităţi care au fost 

corectate doar parţial, sub impulsul spontan al mecanismelor de piaţă, în perioada 1990-2007: 

 Extinderea şi intensificarea sistemelor de producţie agricole prin transformarea unor ecosisteme naturale sau semi-

naturale în terenuri arabile şi amenajarea lor pentru aplicarea tehnologiilor de producţie intensivă (luncile inundabile 

ale râurilor principale şi în special lunca Dunării au fost îndiguite şi transformate în ecosisteme agricole intensive în 

proporţie de 20-80%; o mare parte din păşunile cu vegetaţie de stepă şi a terenurilor cu exces de umiditate au fost 

transformate în terenuri arabile; perdelele forestiere şi multe corpuri de pădure din zona de câmpie sau din luncile 

râurilor au fost defrişate etc.); 



 Concentrarea industriei forestiere în mari unitaţi, ceea ce a favorizat supraexploatarea pădurilor naturale şi, implicit, 

dezechilibrarea ecologică a multor bazine hidrografice montane; 

 Introducerea intenţionată sau involuntară de specii străine în ecosistemele naturale sau agricole; pentru o bună parte 

din acestea s-au acumulat date semnificative care probează potenţialul lor invaziv şi de perturbare a sistemelor naturale 

şi semi-naturale. 

Din perspectiva principiilor şi obiectivelor dezvoltării durabile principalele consecinţe relevante asupra stării capitalului natural 

sunt: 

 Manifestarea unui proces activ de erodare a diversităţii biologice care se exprimă prin: dispariţia unor specii de plante 

(fenomen documentat în cazul a 74 specii de plante superioare); 1.256 specii de plante superioare au fost evaluate cu 

statut de specii rare, 171 au statut de specii vulnerabile şi 39 specii periclitate; din cele 105 specii de mamifere prezente 

în fauna autohtonă, 26 specii sunt periclitate, 35 specii sunt vulnerabile şi 25 specii arată un pronunţat declin, deşi alte 3 

specii rare sau dispărute în multe ţari ale UE (lupul, ursul brun şi râsul) au populaţii foarte viguroase; din cele 216 specii 

de peşti inventariate în apele de pe teritoriul României, 11 specii sunt periclitate, 10 specii sunt în stare critică şi 18 sunt 

vulnerabile; 

 Restrângerea sau eliminarea unor tipuri de habitate sau ecosisteme din zonele de tranziţie (perdele forestiere, haturi, 

zone umede din structura marilor exploataţii agricole sau a marilor sisteme lotice) cu efecte negative profunde asupra 

diversităţii biologice şi a funcţiilor de control al poluării difuze, eroziunii solului, scurgerilor de suprafaţă şi evoluţiei 

undei de viitură, controlului biologic al populaţiilor de dăunători pentru culturile agricole, reîncărcării rezervelor sau 

corpurilor subterane de apă. Simplificarea excesivă a structurii şi capacităţii multifuncţionale ale formaţiunilor ecologice 

dominate sau formate exclusiv din ecosisteme agricole intensive şi creşterea gradului lor de dependenţă faţă de 

inputurile materiale şi energetice comerciale; 

 Destructurarea şi reducerea capacităţii bio-productive a componentelor capitalului natural din sectorul agricol.  

Totalitatea modificărilor structurale care s-au produs în timp îndelungat, în primul rând ca urmare a diversificării şi creşterii 

presiunii antropice, şi care sunt reflectate în configuraţia actuală a structurii ecologice a capitalului natural al României a condus, 

de asemenea, la diminuarea capacităţii sale bio-productive şi de susţinere a cerinţelor pentru resurse şi servicii din partea 

sistemului socio-economic naţional. A crescut astfel vulnerabilitatea teritoriului României faţă de hazardurile geomorfologice, 

hidrologice şi climatice. Capacitatea bio-productivă a capitalului natural al României, în structura sa actuală, exprimată în 

echivalent de suprafaţă productivă globală per individ (g ha/ind) este estimată la nivelul de 2,17 g ha/ind, reprezentând cu puţin 

peste jumătate din potenţialul estimat de 3,5 – 4 g ha/ind. Acest declin major al capacităţii bio-productive sau de suport a 

capitalului natural reflectă transformările survenite şi cumulate în toate categoriile de componente ale capitalului natural, dar, 

în special, în cele ale sectorului agricol şi silvic. În acest moment, capacitatea bio-productivă a capitalului natural este depăşită 

de amprenta sistemului socio-economic evaluată pentru anul 2004 la nivelul de 2,45 g ha/ind şi pentru anul 2006 la 2,7 g ha/ind. 

Concluzia de mai sus atrage atenţia asupra faptului că dezvoltarea economică a României continuă să urmeze o cale 

nesustenabilă. Capacitatea de suport a capitalului natural este depăşită, iar decalajul tinde să se mărească în măsura în care o 

seamă de programe sectoriale urmăresc obiective contradictorii şi pot intra în conflict cu preceptele dezvoltării durabile, 

generând efecte negative asupra structurii şi capacităţii de suport ale capitalului natural. 



Conservarea biodiversităţii zonelor montane şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, 

inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000. 

Deşi suprafaţa pajiştilor naturale din ţara noastră depăşeşte 4 milioane ha, entomofauna acestora este modest studiată. 

Perju şi Dănulescu, (1997) au întocmit o listă bibliografică în care erau listate 170 de titluri. Printre aceste titluri se numărau doar 

patru teze de doctorat: Condurăţeanu Simona, 1980; Voicu, M., 1982; Dănulescu Manuela, 1998 şi Ichim E., 1999, unele 

cercetări care abordează comportarea câtorva specii fitofage şi o lucrare mai detaliată tratând bolile şi dăunătorii plantelor de 

nutreţ. În perioada 1996-2004 ICPCP Braşov şi ICDPP Bucureşti au întreprins cecrcetări privind structura şi dinamica 

entomofaunei din culturile de plante furajere, îndeosebi graminee perene din pajişti cultivate şi naturale. 

Obiectivul principal în perioada de referinţă este implementarea unor sisteme adecvate de management pentru 

protecţia naturii în vederea conservării diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora şi faună sălbatică. 

Acţiunile prevăzute vizează întărirea capacităţii instituţionale, la nivel naţional şi local, şi atragerea participării publice (un rol 

important revenind ONG-urilor) pentru conformarea cu Directivele relevante ale UE, în special cele referitoare la păsări şi 

habitate, în corelare cu dezvoltarea reţelei Natura 2000. Siturile Natura 2000 reprezintă 17,84% din suprafaţa ţării, inclusiv 273 

de situri de imp ortanţă comunitară (13,21% din suprafaţa). Agenţia Naţională pentru Arii Protejate şi Conservarea 

Biodiversităţii, care a devenit funcţională în anul 2008, asigură coordonarea generală a elaborării şi implementării planurilor de 

management pentru fiecare dintre siturile desemnate pentru protejare. Tot până la sfârşitul anului 2008 s-a prevăzut 

definitivarea cadastrului ariilor protejate de importanţă comunitară şi a ghidului metodologic privind integrarea aspectelor de 

biodiversitate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.Ţintele concrete propuse pentru anul 2015 includ sporirea 

numărului de arii protejate şi situri Natura 2000 care dispun de planuri de management aprobate, de la 3 în 2006 la 240 în 2015 

şi extinderea acestor suprafeţe la 60% din totalul ariilor protejate. Măsurile propuse pentru conservarea, reabilitarea şi 

dezvoltarea fondului forestier în conformitate cu Planul de Acţiune al UE pentru Păduri sunt prezentate în secţiunea 

“Dezvoltarea rurală, agricultura, silvicultura şi pescuitul” (Partea IV, Capitolul 3.2) din Strategia de Dezvoltare Durabilă.Vor 

continua acţiunile iniţiate în perioada anterioară pentru îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului natural prin 

perfecţionarea gestionării ariilor naturale protejate, inclusiv completarea reţelei Natura 2000, adâncirea studiilor de specialitate 

pentru fundamentarea proiectelor, introducerea şi urmărirea unor noi indicatori sintetici de performanţă, promovarea unor 

tehnologii eco-eficiente. Conform reglementarilor Comisiei Europene din 2003 privind stabilirea unui sistem comun de 

clasificare statistică a unităţilor teritoriale, transpuse în legislaţia românească încă din 1998 şi adaptate în 2004, România 

cuprinde 8 regiuni de dezvoltare, incluzând fiecare între 4 şi 7 judeţe (cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov). Ele corespund 

nivelului  NUTS II potrivit clasificării EUROSTAT şi reprezintă cadrul de colectare a datelor statistice specifice în profil teritorial. 

Consiliile de Dezvoltare Regională grupează reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale şi au drept organisme executive 

Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR). Proiectul Strategiei post-aderare a României (2007) enumeră aspectele definitorii ale 

stării actuale a agriculturii şi ruralului românesc:  

 evoluţia produsului agricol pe o traiectorie sinuoasă şi la cote scăzute de performanţă condiţionată într-o măsură 

exagerat de mare de factorii climaterici; perpetuarea unei structuri agrare dominate de o excesivă fărâmiţare a 

capitalului funciar şi de o penurie generalizată de capital de exploatare;  

 posibilităţile extrem de modeste de capitalizare;  

 slaba legatură cu pieţele a marii majorităţi a exploataţiilor;  



 excedentul semnificativ de forţa de munca în exploataţiile individuale;  

 nivelul şi proporţiile sărăciei în zonele rurale;  

 starea infrastructurii, a sistemului de sănătate şi a celui de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă în mediul 

rural.  

Drept consecinţă, în ultimii ani s-a perpetuat poziţia periferică a producătorilor agricoli români în context european sub raportul 

performanţei economice şi s-a accentuat evoluţia descendentă a competitivităţii în schimburile economice internaţionale, după 

cum o atestă dinamica soldului balanţei comerciale cu produse agroalimentare. Crearea, dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurilor specifice pentru valorificarea sustenabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice 

prin:  

 amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic (canioane, defileuri, peşteri, lacuri glaciare, Delta Dunării 

şi alte zone umede etc.) în condiţiile monitorizării permanente a presiunii asupra mediului în conformitate cu planurile 

de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000 (Figura 3); 

 valorificarea potenţialului turismului montan, inclusiv amenajarea căilor de acces, a platformelor de campare şi a 

refugiilor alpine, marcarea traseelor turistice, instalarea de posturi Salvamont;  

 dezvoltarea turismului balnear; crearea, modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi de agrement precum şi ale 

utilităţilor aferente. Continuarea utilizarii terenurilor agricole din zonele defavorizate şi promovarea agriculturii durabile 

pentru menţinerea viabilitaţii spaţiului rural în zonele montane şi alte zone defavorizate; 

 Conservarea şi îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a habitatelor prin încurajarea utilizării de metode de producţie 

agricolă compatibile cu protejarea mediului, conservarea biodiversităţii şi îmbunătăţirea calităţii apei, solului şi a 

peisajului natural;compensarea fermierilor pentru dezavantajele rezultate din implementarea reţelei Natura 2000 pe 

baza obligaţiilor asumate conform Directivelor UE privind protecţia păsărilor, conservarea habitatelor naturale şi a 

speciilor sălbatice; 

 Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere prin creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a 

apei, solului şi biodiversităţii împotriva factorilor distructivi naturali şi antropici, precum şi dezvoltarea funcţiilor 

recreative ale pădurii; compensarea proprietarilor de terenuri forestiere pentru dezavantajele create de măsurile de 

conservare a arealelor protejate. 



 

 

 

Figura 3 – Valorificarea potenţialului de resurse şi servicii ecosistemice a zonelor montane prin valoarea estetică şi 
recreativă a peisajului în cadrul agroturismului montan (Valea Bistriţei) (original) 

 

Elaborarea sistemelor de control integrat pentru culturile de pajişti, ca de altfel pentru toate celelalte culturi agricole, 

presupune câteva condiţii prealabile. În ceea ce priveşte lucrarea de faţă, vom menţiona câteva dintre aceste principii de care 

trebuie să se ţină seama atunci când sunt concepute schemele de control integrat pentru culturile perene de pajişti: 

a. Menţinerea speciilor dăunătoare la un nivel scăzut, la care nu produc pierderi de recoltă; 

b. Utilizarea factorilor naturali pentru reglarea densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare; 

c. Modelarea matematică.  



Pentru aplicarea acestor principii este însă necesară o cunoaştere profundă a interrelaţiilor specifice bioecologice din cadrul 

ecosistemului. Păşunile şi fâneţele sunt ecosisteme mai stabile, cu interdependenţe precise între diferitele lanţuri trofice, în care 

factorii naturali joacă un rol foarte important. Cu toate acestea, cercetările privind evidenţierea speciilor componente ale 

sistemului, densitatea şi abundenţa relativă a acestora, ca şi a relatiilor trofice pe care acestea le stabilesc în cadrul 

ecosistemului sunt relativ puţine (Rogojanu şi Perju, 1979, Manole şi col., 1993). Începând cu lucrarea de faţă, ne-am propus să 

stabilim bazele ecologice ale unui studiu prin care să fie posibilă cunoaşterea atât a spectrului de specii dăunătoare sau cu 

potenţial dăunător, dar şi al celor utile, a raporturilor dintre acestea şi a problemelor ce se pun sub aspectul protecţiei culturilor 

de pajişti din zona Braşov. Observaţiile şi recoltările de material biologic au fost efectuate periodic, folosindu-se mai multe 

tehnici de lucru. În primul rând s-au avut în vedere metodele de capturare a faunei epigee din culturile respective. Colectările de 

material biologic s-au efectuat lunar, pe un ciclu de vegetaţie. Pentru aceasta s-au folosit următoarele metode: 

a) Recoltări quik-trapp cu biocenometrul; 

b) Filetări cu fileul entomologic, fiecare probă constând în 100 de filetări (Figura 4).  

c) Fauna mobilă de pe suprafaţa solului a fost colectată cu ajutorul capcanelor Barber. Pentru fiecare etapă de 

colectare s-au instalat un număr de 10 capcane pentru fiecare cultură investigată; 

d) Fauna din sol a fost colectată prin metoda sondajelor în sol având suprafaţa de 25/25 cm şi adâncimea de 30 cm. 

Fauna de la fiecare sondaj a constituit o probă. Pentru fiecare cultură au fost efectuate un număr de 4 sondaje. 

Fauna recoltată prin aceste tehnici a fost fixată în alcool şi triată în laborator sistematic, pe grupe şi specii. În laborator, pentru 

determinarea speciilor s-au folosit materialul de comparaţie existent în colecţia ICDPP Bucureşti şi determinatoarele pentru 

fauna de coleoptere (Reitter, 1910). 

I. Structura specifică a entomofaunei dăunătoare şi utile din culturile de pajişti 
 

Entomofauna prezentă în culturile de pajişti din zona Braşov este constituită din reprezentanţi ai celor 9 unităţi sistematice, la 

care se adaugă un imporatnt grup de artropode, Ord. Aranea şi reprezentanţi din alte două grupe de nevertebrate cu 

importanţă economică: Anellida şi Mollusca (Tabelul 1). Pentru a evidenţia mai concret modul de viaţă şi funcţiunile ecologice 

pe lanţurile trofice îndeplinite de fiecare specie în cadrul ecosistemului, acestea au fost grupate în specii dăunătoare şi specii 

utile. Din punct de 

 

 



 

 

Figura 4 – Colectare de entomofaună din pajiştile de graminee perene naturale de la ICDP Braşov (original) 

 

vedere sistematic a fost înregistrat un număr de 31 de specii şi grupe dăunătoare şi 15 specii şi grupe utile (tabelele 2-6). 

II. Dinamica unor parametri ai populaţiilor de insecte din ecosistemele de pajişti 

Principala caracteristică, care poate fi analizată în urma acestui studiu, se referă la starea de echilibru a unui astfel de tip de 

ecosistem, care este una dintre trăsăturile de bază ale funcţionalităţii sale. Atât pe ansamblu, aşa cum aratam mai înainte, cât şi 

din analiza datelor cuprinse în tabelele 2-6 rezultă că o serie de parametri biostatistici ai populaţiilor de insecte sunt net în 

favoarea componentei dăunătoare. Nivelurile populaţionale realizate de speciile şi grupele sistematice ale componentei 

dăunătoare sunt net superioare celor ale componentei utile. Raportul general al celor 836 de exemplare din grupele 

dăunătoare, faţă de 290 din grupele utile, este de aproximativ 2:1, indicând o stare de dezechilibru cenotic mai puţin 

caracteristica ecosistemelor de acest tip, care includ multe elemente de stabilitate precum: caracterul seminatural dat de 

cultura plantelor perene, relaţiile trofice multiple înttre diversele grupe ale faunei. În tabelele 2-6, acest raport este evidenţiat 

prin valoarea totală a abundenţei relative a faunei dăunătoare sau a faunei utile din totalul faunei colectate, corespunzătoare 

fiecărei culturi sau metode de investigatie în parte. 

 Această valoare este net în favoarea componentei dăunătoare în cazul culturilor de: festucă -91,40%, faţa de 8,60 

(Tabelul 2), timoftică- 96,56%, faţă de 3,44% (Tabelul 3) sau golomăţ – 87,82%, pentru fauna dăunătoare, faţă de 12,18% utilă în 

cazul recoltarii prin metoda quik-trapp (Tabelul 4) şi 88,70% faţă de 11,30% în cazul colectării prin filetare (Tabelul 6). Într-un 

singur caz şi anume cultura de golomăţ, prin metoda de colectare cu capcane Barber, fauna dăunătoare a avut o valoare a 

abundenţei realative net inferioară componentei utile: 8,14% faţă de 91, 96% (Tabelul 5).  

În cultura de festuca (Festuca pratensis L.), cel mai mare nivel populaţional l-au înregistrat, în cazul speciilor dăunătoare, 

speciile de diptere ca Hydrellia griseola Fall. şi speciile din fam. Agromyzidae, cu valori ale abundenţei relative de 21,74% şi, 



respectiv 32,60% (Tabelul 2).Pe ansamblu, acest grup a realizat o densitate numerică de 111 exemplare dintr-un total de 138 şi o 

abundenţa relativa de 80,40%. Valoarea indica net caracterul de dominanţă pe care îl au aceste specii în cadrul componentei 

dăunătoare. Pe locul doi s-au situat speciile din Ord. Homoptera, cu o valoare a abundenţei relative de 15,96%. 

 În ceea ce priveşte componenta utilă, mai slab reprezentată, ea prezintă valori mai echilibrate ale abundenţei relative, 

fără ca una din specii sau grupe să fie net dominantă. Astfel, cel mai mare nivel al abundenţei relative l-au avut tot speciile de 

diptere, de această dată din fam. Itonididae cu 30,76%. Apoi au urmat colembolele cu 23,08%, Aranea cu 15,38% şi 

Hymenoptera care, pe ansamblu, a totalizat 23,08%. 

 În cultura de timoftică (Phleum pratense L.), populaţiile care au dominat au fost ale speciilor de diptere Agromyzidae cu 

34,52% şi Hydrellia griseola Fall. cu 21,42% (Tabelul 3). 

 Componenta utilă, foarte redusă numeric, este compusă din specii de Braconidae cu 66,66% şi Nabis ferus L. cu 33,34%.  

Culturile de golomăţ (Dactylis glomerata L.) au avut o faună ceva mai diversă, în special în ceea ce priveşte componenta 

dăunătoare (Tabelul 4). Cu toate acestea, speciile dominante au fost reprezentate tot de specii de diptere, precum cele din fam. 

Agromyzidae, cu o abundenţă relativă de 44,80% şi Hydrellia griseola Fall. cu 18,62%. În rest, ca subdominante, au fost alte 

specii de diptere şi de cicade sau ortoptere. 

 Fauna utilă, deşi reprezentată mai bine decât la celelalte culturi, a avut ca populaţii dominante tot speciile din fam. 

Itonididae, cu o abundenţă relativă de 59,09%, urmate ca subdominante de specii de himenoptere, heteroptere şi aranee. 

Această reprezentare s-a diferenţiat în funcţie de tehnica de colectare folosită. În tabelul 5 sunt prezentate valorile abundenţei 

relative şi ale densităţii numerice ale faunei de nevertebrate din cultura de golomaţ, colectate cu ajutorul capcanelor Barber. Se 

observă, în primul rând, dominanţa componenetei utile prin speciile de aranee şi colembole, cu valori ale abundenţei relative de 

41,66% şi, respectiv de 44,28%. Celelalte grupe au fost mai bine reprezentate decât în cazul celorlalte culturi, dar la niveluri de 

subdominanţă. În cazul componentei dăunătoare, dominante au fost speciile de afide şi Zabrus tenebrioides Goeze., cu aceeaşi 

valoare a abundenţei relative de 23,52%. În tabelul 6 situaţia este aproape identică cu cea din tabelul 4, cu deosebirea că 

populaţia dominantă pentru componenta dăunătoare este reprezentată de speciile de diptere din fam. Lonchopteridae cu 

abundenţa relativă de 11,41% şi de Agromyzidae cu 8,38%. Fauna utilă cuprinde în poziţia dominantă specia Nabis ferus L. cu o 

abundenţă relativă de 55,26% urmată de specii din Ord. Aranea cu 23,68%. 

 

Tabelul 1 

Fauna dăunătoare şi utilă din culturile de pajişti 

                                                                                                            Braşov, 1991 

Grupul Fauna dăunătoare Fauna utilă 

Numărul de 
exemplare 

% Numărul de 
exemplare 

% 

1. Collembola 27 3,22 89 30,68 



2. Corrodentia 4 0,48 - - 

3. Thysanoptera 16 1,92 - - 

4. Heteroptera 1 0,12 26 8,96 

5. Homoptera 82 9,80 - - 

6. Hymenoptera - - 27 9,32 

7. Coleoptera 10 1,20 17 5,86 

8. Lepidoptera 9 1,08 - - 

9. Diptera 686 82,06 36 12,42 

10. Aranea - - 94 32,42 

11. Anellida - - 1 0,34 

12. Molusca 1 0,12 - - 

Total 836 100,00 290 100,00 

 

 

Tabelul 2  

Componenţa speciilor, densitatea si abundenţa relativă a populaţiilor de nevertebrate din cultura de Festuca pratensis L 

- biocenometru- 
                                                                                               Braşov, 1991 

Grupul sistematic sau specia Numărul de exemplare Abundenţa relativă 

% 

Fauna dăunătoare 

Empoasca solani Curtis 7 5,08 

Javesella pellucida F. 5 3,64 

Psamotettix alienus Dahlb. 10 7,24 

Hadena monoglipha Hfn 5 3,64 

Hydrellia griseola Fall. 30 21,74 

Contarinia medicaginis Kieff. 1 0,72 

Diptera - Culicidae 1 0,72 

Diptera - Chironomidae 6 4,32 

Diptera - Tabanidae 2 1,44 



Diptera - Lonchopteridae 3 2,18 

Diptera - Agromyzidae 45 32,60 

Diptera - Chloropidae 21 15,24 

Diptera - Trypetidae 2 1,44 

Fauna utilă 

Aranea 2 15,38 

Collembola 3 23,08 

Nabis ferus L. 1 7,70 

Hymenoptera – Braconidae 2 15,38 

Hymenoptera – Chalcididae 1 7,70 

Diptera – Itonididae 4 30,76 

Total faună dăunătoare/FD/FT 138 91,40 

Total faună utilă/FU/FT 13 8,60 

Total faună 151 100,00 

 

 

Tabelul 3 

Componenţa speciilor, densitatea şi abundenţa relativă a populaţiilor de nevertebrate din cultura de Phleum  pratense L. 

- Biocenometru- 
                                                                                          Braşov, 1991 

Grupul sistematic sau specia Numărul de exemplare Abundenţa relativă 

% 

Fauna dăunătoare 

Adelphocoris lineolatus Goeze 1 1,19 

Empoasca solani Curtis 1 1,19 

Javesella pellucida F. 2 2,38 

Macrosteles laevis Ribb. 22 2,38 

Corrodentia-Psocidae 2 2,38 

Lepidoptera - Noctuidae 1 1,19 

Hydrellia griseola Fall. 18 21,42 



Diptera - Scatopsidae 1 1,19 

Diptera - Culicidae 3 3,58 

Diptera - Chironomidae 4 4,76 

Diptera - Tabanidae 2 2,38 

Diptera - Lonchopteridae 9 10,72 

Diptera - Agromyzidae 29 34,52 

Diptera - Trypetidae 2 2,38 

Diptera - Sepsidae 1 1,20 

Diptera - Muscidae 6 7,14 

Fauna utilă 

Nabis ferus L. 1 33,34 

Hymenoptera – Braconidae 2 66,66 

Total faună dăunătoare/FD/FT 84 96,56 

Total faună utilă/FU/FT 3 3,44 

Total faună 87 100,00 

 

 

Tabelul 4  

Componenţa speciilor, densitatea şi abundenţa relativă a populaţiilor de nevertebrate din cultura de Dactylis glomerata L. 

- biocenometru- 
                                                                                         Braşov, 1991 

Grupul sistematic sau specia Numărul de exemplare Abundenţa relativă 

% 

Fauna dăunătoare 

Locusta migratoria L. 1 0,31 

Chorthipus longicornis Latr. 1 0,31 

Macrosteles laevis Ribb. 12 3,78 

Javesella pellucida F. 13 4,10 

Psamotettix alienus Dahlb. 6 1,88 

Corrodentia -Psocidae 2 0,64 



Hadena monoglypha Hfn. 2 0,64 

Hydrellia griseola Fall. 59 18,62 

Diptera - Scatopsidae 2 0,64 

Diptera - Culicidae 7 2,20 

Diptera - Chironomidae 16 5,04 

Diptera - Lonchopteridae 40 12,62 

Diptera - Agromyzidae 142 44,80 

Diptera - Trypetidae 4 1,26 

Diptera - Sepsidae 8 2,58 

Diptera - Muscidae 2 0,64 

Fauna utilă 

Aranea 3 6,81 

Collembola 1 2,27 

Nabis ferus L. 3 6,81 

Hymenoptera - Ichneumonidae 1 2,28 

Hymenoptera – Braconidae 4 9,09 

Hymenoptera – Chalcididae 4 9,09 

Hymenoptera - Formicidae 1 2,28 

Hymenoptera - Syrphidae 1 2,28 

Hymenoptera - Itonididae 26 59,09 

Total faună dăunătoare/FD/FT 317 87,82 

Total faună utilă/FU/FT 44 12,18 

Total faună 361 100,00 

 

 

Tabelul 5  

Componenţa speciilor, densitatea si abundenţa relativă a populaţiilor de nevertebrate din cultura de Dactylis glomerata L. 
capcane Barber 

- biocenometru- 
                                                                                           Braşov, 1991 



Grupul sistematic sau specia Numărul de exemplare Abundenţa relativă 

% 

Fauna dăunătoare 

Javesella pellucida F. 1 5,89 

Chorthipus longicornis Latr. 1 5,89 

Homoptera – Aphididae 4 23,52 

Zabrus tenebrioides Goeze 4 23,52 

Harpalus (Pseudophonus) 
distinguendus Duft. 

2 11,76 

Sitona crinitus Herbst. 1 5,89 

Diptera – Sciaridae 3 17,64 

Hydrellia griseola Fall. 1 5,89 

Fauna utilă 

Allolobophora caliginosa L. 1 0,53 

Aranea 80 41,66 

Collembola 85 44,28 

Hymenoptera – Braconidae 3 1,56 

Hymenoptera – Formicidae 2 1,04 

Pterostichus cupreus L. 8 4,16 

Petrostichus niger Schall. 3 1,56 

Carabus ullrichi Germ. 1 0,53 

Coleoptera – Staphylinidae 2 1,04 

Malachius elegans L. 3 1,56 

Diptera – Itonididae 4 2,08 

Total faună dăunătoare/FD/FT 17 8,14 

Total faună utilă/FU/FT 192 91,86 

Total faună 209 100,00 

 

 

Tabelul 6  



Componenţa speciilor, densitatea şi abundenţa relativă a populaţiilor de nevertebrate din cultura de Dactylis glomerata L. 
filetări 

- Biocenometru- 
                                                                                          Braşov, 1991 

Grupul sistematic sau specia Numărul de exemplare Abundenţa relativă 

% 

Fauna dăunătoare 

Deroceras reticulatum Müll. 1 0,34 

Sminthurus viridis L. 27 9,06 

Locusta migratoria L. 1 0,34 

Aptinothrips rufus Gmel. 16 5,36 

Javesella pellucida F. 2 0,68 

Hyalopteroides humilis Walk. 15 5,04 

Chaetocnema aridula Gyll. 3 1,01 

Lepidoptera - Noctuidae 1 0,34 

Hydrellia griseola Fall. 4 1,34 

Diptera - Sciaridae 7 2,34 

Diptera - Chironomidae 34 11,41 

Diptera - Lonchopteridae 154 51,68 

Diptera - Agromyzidae 25 8,38 

Diptera - Trypetidae 4 1,34 

Diptera - Sepsidae 4 1,34 

Fauna utilă   

Aranea 

Nabis ferus L. 9 23,68 

Hymenoptera - Ichneumonidae 21 55,26 

Hymenoptera – Braconidae 3 7,90 

Diptera – Syrphidae 4 10,52 

Total faună dăunătoare/FD/FT 1 2,64 

Total faună utilă/FU/FT 298 88,70 



Total faună 38 11,30 

 336 100,00 
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