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INTRODUCERE
Prezentul Raport analizează situaţia agro-ecosistemelor şi a diferitelor elemente de
biodiversitate din cadrul obiectivului Angofa-Sighişoara, judeţul Mureş, constituind o
documentaţie care stă la baza elaborării unor recomandări de management şi măsuri de bune
practici ecologice în cadrul fermei care să îmbine eficient practicile agricole cu păstrarea unui
peisaj cât mai natural cu biodiversitate ridcată. De asemenea, datele din prezentul raport pot sta
pe viitor la baza elaborării Amenajamentului Pastoral, deoarece conţine capitole elaborate
conform Ghidului Cadru pentru Amenajări Pastorale, anexa la HOTĂRÂREA nr. 78 din 4
februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013.
Sunt prezentate cele mai utile soluţii, practici, măsuri şi metode, care sunt posibil de
aplicat de către fermier şi producătorul agricol, pentru a proteja, atât resursele de mediu (inclusiv
de biodiversitate), cât şi beneficiile pe care le-ar obţine dacă acestea ar fi respectate întocmai.
Aplicarea unor noi practici agricole, bazate pe cele mai avansate cunoştinţe ştiinţifice în
domeniul biotehnologiilor, mai ales a celor ecologic viabile, este o cerinţă majoră a promovării
agriculturii durabile. Acestea reprezinta un ansamblu de cunoştinte ştiintifice şi tehnice, care sunt
particularizate situaţiei de mediu din cadrul argo-ecosistemului şi puse la dispoziţia fermierului
pentru a fi implementate în practică. Însuşite şi apoi implementate corect, practicile agricole
respective pot contribui, atât la obtinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la
conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecinţelor ecologice nefavorabile asupra
biodiversităţii la nivel naţional, regional, local, pe termen mai scurt sau mai lung.
Serviciile de ecosistem ce rezultă din biodiversitate ne oferă alimente, produse brute,
oxigen, apă de băut curată, sol fertil, protecţie împotriva dezastrelor naturale şi polenizare. De
asemenea, contribuie la sănătatea noastră, la un aspect estetic plăcut şi la oportunităţi rezonabile
de investiţii şi locuri de muncă. În UE, aproximativ 14,6 milioane de locuri de muncă sunt direct
legate de aceste servicii (Nunes et al., 2011) , în timp ce beneficiile financiare ce rezultă turism şi
alte activităţi desfăşurate în ariile aflate sub reţeaua ecologică Natura 2000 sunt estimate la 200300

miliarde

de

euro

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm).
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Biodiversitatea este esenţială pentru serviciile ecosistemelor, adică cele pe care le oferă
natura: reglarea climei, apa şi aerul, fertilitatea solului şi producţia de alimente, polenizare,
combustibil, fibre şi medicamente. Una dintre resursele cele mai bogate de pajişti semi-naturale
existente încă în Europa se regăseşte pe teritoriul României. Acestea sunt clasificate ca pajişti cu
valoare naturală ridicată şi cu o mare biodiversitate. Sistemele agricole tradiţionale au susţinut
această diversitate de-a lungul timpului, ca parte a unui sistem durabil de utilizare a terenului.
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CAPITOLUL 1. Amplasarea teritorial-administrativă

1.1. Situaţia teritorial administrativă generală
Zona de studiu este amplasată în jurul cătunului Angofa pe Dealul din Mijloc (586 m),
lângă municipiului Sighişoara, respectiv al comunei Apold din judeţul Mureş în Regiunea de
Dezvoltare Centru-Transilvania (Figura 1). Zona din împrejurimile cătunului Angofa este aşezat
în partea de sud a judeţului Mureş şi aparţine din punct de vedere adminitrativ de Sighişoara.
Cătunul Angofa se învecinează la o distanţă de aproximativ 5 km cu Sighişoara la nord, şi cu
Apold la sud, împrejurimile din partea vestică şi estică fiind ocupate de dealuri împădurite
(Figura 2). Împrejurimile, precum şi cătunul Angofa sunt părăsite şi depopulate, la
recensământul efectuat în anul 2012 nefiind raportat nici un locuitor. Suprafaţa fostului
sălaş/cătun era de aproximativ 1,5 km2 situaţi în prezent în extravilanul Sighişoarei. Zona de
studiu de la Angofa are un perimetru de 1377 ha, din care 843,6 ha au fost analizate în detaliu, şi
cuprinde un teren foarte heterogen din punct de vedere topografic, aspect ce se reflectă şi în
diversitatea speciilor de plante, respectiv a habitatelor semi-naturale, unele de interes comunitar
ce pot fi regăşite aici.

Figura 1: Amplasarea perimetrului de la Angofa în România în Regiunea de Dezvoltare Centru
(Transilvania).
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Figura 2: Amplasarea perimetrului Angofa în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din
România.
1.2. Situaţia

teritorial-administrativă

din

punctul

de

vedere

al

protecţiei

biodiversităţii
Diversitatea biologică deosebită a ţării noastre face posibilă şi contribuţia importantă la
implementarea Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în România. Natura 2000 este o reţea
ecologică de arii protejate din statele membre ale UE. Crearea Reţelei Natura 2000 este o
modalitate de a aplica măsuri de conservare privind menţinerea habitatelor şi speciilor de interes
comunitar, pe întregul teritoriu al continentului European. Prin Ordinul 1964/2007 completat şi
modificat de Ord. 2387/2011, în judeţul Mureş s-au declarat 9 situri de importanţă comunitară ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Acestea sunt: Călimani –
Gurghiu, Sighişoara - Târnava Mare, Coasta Lunii, Cuşma, Fânaţele de pe Dealul Corhan –
Săbed, Lacurile Fărăgău – Glodeni, Pădurea Glodeni, Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava,
Râpa Lechința. La acestea se adugă şi următoarele arii de protecţie avifaunustică: Dealurile
Târnavelor-Valea Nirajului, Defileul Mureşului Superior, Depresiunea şi Munţii Giurgeului,
Eleşteele Iernut – Cipau, Iazurile Mihesu de Câmpie – Tăureni şi Podişul Hârtibaciului.
Parcelele din cadrul perimetrului de la Angofa sunt în totalitate suprapuse cu situl de
importanţă avifaunistică ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului din cadrul Reţelei Ecologice
8

Europene Natura 2000, declarate pentru protecţia şi conservarea habitatelor şi speciilor de interes
comunitar, pe întregul teritoriu al continentului European. De asemenea, în cadrul perimetrului
de la Angofa sunt cuprinse 642 ha care fac parte din situl ROSCI0227 – Sighişoara-Târnava
Mare (Figura 3).
ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare se află în judeţul Mureş, pe raza comunelor:
Albeşti, Apold, Daneş, Saschiz, Sighişoara, Vânători, are o suprafaţă de 85374 ha. ROSCI0227
este în administrarea Societatăţii “Progresul Silvic”, filiala Sibiu,Web: http://progresulsilvic.ro/
(date contact: Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Tel: 0269/242411, 0269/240502, Fax:
0269/214970,

E-mail:

office@sibiu.rosilva.ro,

Persoană

de

contact:

Marius

Ureche,

Mobil:0727730235). De asemena Popa Răzvan, Mobil: 0752264592 Fundația ADEPT
Transilvania
ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului este o arie de protecţie specială avifaunistică are o
suprafaţă de 237514.70 ha se află pe suprafaţa a trei judeţe: Braşov (35%), Sibiu (51%) şi Mureş
(14%). Acest sit a fost declarat pentru protecţia speciilor de păsări de interes comunitar.
Administratorul/custodele sitului este Societatea “Progresul Silvic”, filiala Sibiu,Web:
http://progresulsilvic.ro/ (date contact: Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Tel:
0269/242411, 0269/240502, Fax: 0269/214970, E-mail: office@sibiu.rosilva.ro, Persoană de
contact: Marius Ureche, Mobil:0727730235).
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Figura 3: Amplasarea perimetrului Angofa în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale şi a
Siturilor din Reţeaua Natura 2000 din România: ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare şi
ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului
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CAPITOLUL 2. Caracteristici geografice şi climatice
2.1. Indicarea zonei geografice şi caracteristicile reliefului
Relieful teritoriului analizat se află sub incidenţa multor agenţi modelatori şi procese,
dintre care predominante sunt cele de eroziune, majoritatea cu efecte economice negative şi de
acumulare. Intensitatea proceselor de modelare actuală, ca şi timpul şi ritmul de acţiune al
acestora sunt determinate de următorii factori locali: tipul de relief, litologie şi structura suport,
caracteristicile elementelor climatice, natura şi densitatea vegetaţiei, specificul şi intensitatea
activităţilor de factură social-economică. Din punct de vedere morfologic, perimetrul de la
Angofa este aşezat în Podişul Târnavelor, unitatea geografică a teritoriului având valori medii,
cuprinse între 400 - 800 m, aceasta fiind dispuse în Podişul Hartibaciului. Coordonatele
geografice ale sălaşului Angofa sunt: 24°47’00” longitudine estică şi 46°11’13” latitudine
nordică. Teritoriu de la Angofa apare ca o imensă poiană între limitele unor păduri precum:
Pădurea Şelimbeac la N, NE, E, Pădurea Hebuş la SE şi S, respectiv Pădurea Balaurului la V şi
NV. Relieful teritoriului este deluros cel mai înalt punct fiind la 533 m între Dealul lui Mis şi
Dealul cu Aluni de lângă satul Apold. Alte dealurile mai importante sunt: Dealul din Mijloc (586
m) şi Dealul Mare (471 m). De asemenea, perimetrul Angofa are o reţea hidrografică bine
reprezentată de numeroşi afluenţi care se varsă în Valea Şaeş.

2.2. Altitudine, expoziţie, pantă
Pentru aplicarea practică şi eficientă a recomandărilor de management integrat al agrobiodiversităţi este foarte importantă cunoaşterea caracteristicilor orografice şi fizicochimice ale
solului în funcţie de care să se selecteze lucrările necesare, în vederea evităţii influenţelor
negative asupra pajiştilor sub aspect ecologic, productiv şi calitativ. Determinarea cât mai exactă
a înclinaţiei terenurilor este foarte importantă întrucât este folosită ulterior la conturarea
suprafeţelor cu pante mai mari de 30 grade ca zone de protecţie propuse pentru a fi împădurite,
alegerea mijloacelor de îmbunătăţire a covorului ierbos, manual sau mecanizat, trasarea
drumurilor de acces şi alte necesităţi.
Altitudinea în jurul perimetrului studiat de la Angofa variază de la 356 - 689 m,
majoritatea parcelelor deţinute fiind amplasate la o altitudini cuprinse între 400 - 600 m (Figura
4 şi 5). În general predomină expoziţia versanţilor este sunt însorită (Sudică, Sud-Vestică şi
Nord-Vestică) şi sunt semiîsorite (Sud-Estică), urmată de cea semiumbrită (Nord-Vesică şi
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Estică) şi doar în puţine cazuri umbrită (Nord-Estică şi Nordică) (Figura 6). Caracterul dominant
al pantelor terenului variază între 6º şi 12º iar detaliile privind panta medie a perimetrului de la
Angofa se regăseşte în Figura 7.

Figura 4: Amplasarea perimetrului Angofa în funcţie de altitudinea terenului.
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Figura 5: Amplasarea perimetrului Angofa în funcţie de altitudinea terenului, cu evidenţierea
curbelor de nivel.
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Figura 6: Amplasarea perimetrului Angofa în funcţie de expoziţia terenului
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Figura 7: Amplasarea perimetrului Angofa în funcţie de panta terenului exprimată în grade.
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2.3. Caracteristici geologice şi pedologice
Localizarea şi definirea în spaţiu terestru a fiecărei suprafeţe de teren analizate joacă un rol
însemnat în determinarea condiţiilor ecologice pentru creşterea plantelor şi animalelor din
teritoriul studiat.
2.3.1. Caracteristici geologice
Considerată în ansamblu zona Podişului Târnavelor, zona şi-a început evoluţia odată cu
orogeneza alpină, când masivele cristaline s-au scufundat la adâncimi mari, fiind reacoperite cu
strate groase de sedimente. Ridicarea zonei nord-vestice a depresiunii, urmată de erupţiile
vulcanice neogene de pe latura estică a unităţii, au permis depunerea unei cuverturi de sare şi
bogate formaţiuni lacustre (nisipuri şi argile). Masa principală a sedimentelor ce umplu Bazinul
Transilvaniei o formează depozitele neogene, care au rol important în alcătuirea zăcământului de
gaz metan. Complexul marnelor medii pontiene din Bazinul Transilvaniei reprezintă sedimentele
depuse concomitent sub acelaşi facies, fiind răspândit pe o mare suprafaţă a Bazinului, care
conţine intercalaţii de nisipuri fine sau grosiere (marne nisipoase). Straturile pontiene prezintă
intercalaţii ale materiilor eruptive, reprezentate prin tufuri vulcanice andezitice, răspândite destul
de frecvent în jurul Sighişoarei.
Pe văile Daii şi Saeşului s-a găsit o faună sarmaţiană. Pliocenul este reprezentat printr-un
complex de marne medii ponţiene, răspândit destul de frecvent la Hetiur (orizontul are grosimea
de 35 m), pe versantul drept al Târnavei Mari la Boiu, pe Dealul din Mijloc la Angofa şi pe
Dealul Ciuhii. De remarcat este faptul că în perimetrul de la Angofa, până la Valea Şaeş şi Satul
Şaeş predomină alunecările de teren în valuri și trepte, semistabilizate și active. În general,
domină argilele marnoase, iar de-a lungul Văii Şaeş se regeăsesc pietrişuri şi nisispuri (Figura 8).
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Figura 8: Geologia regiunii reprezentaţă de argile marnoase şi nisipuri. Precum şi de
pietrişuri şi nisipuri în zonele aluvionare.
2.3.2. Caracteristici pedologice
Solul, ca element al agroecosistemelor, poate favoriza productivitatea acestora, printr-o
seamă de însuşiri specifice, precum: cantitatea, calitatea şi echilibru elementelor nutritive pe care
le pune la dispoziţia plantelor, volumul edafic util, textura, porozitatea, permeabilitatea, regimul
aerohidric şi termic, compoziţia mineralogică, reacţia şi saturaţia în baze etc. Diversitatea mare a
factorilor fizico-geografici, a condiţiilor litologice şi de relief în special, au determinat formarea
unui înveliş de sol special, atât în ceea ce priveşte categoriile, cât şi distribuţia lor mozaicată în
teritoriu. Diversitatea solurilor existente favorizează o utilizare variată a acestora, în funcţie de
specificităţile legate de fertilitate. Astfel, există zone propice pentru păduri, plantaţii pomiviticole, pajişti, culturi de câmp, de plante furajere sau de plante tehnice şi alimentare (cartofi,
sfeclă de zahăr), şi pe alocuri, chiar şi pentru culturile de bază (grâu, porumb, orz etc).
Suprafeţele din cadrul perimetrului de la Angofa se încadrează în 4 clase de soluri:
Argiluvisoluri, Molisoluri, Soluri hidromorfe şi Soluri neevoluate trunchiate sau desfundate
(Figura 9). Suprafeţele din cadrul perimetrului de la Angofa se încadrează se încadrează la cinci
tipuri de sol: soluri clinohidromorfe şi pseudorendzinice, pseudorendzine, soluri hidromorfe şi
erodosoluri (Florea et al. 2012) (Figura 10).
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Figura 9: Distribuţia clasele de soluri existente în perimetrul de la Angofa.

Figura 10: Distribuţia tipurilor de soluri existente în perimetrul de la Angofa.

În vederea obţinerii de informaţii concrete privind chimia solurilor se recomandă
analizarea unor probe/profile de sol din zonă de către OSPA Mureş. Prin acest studiu argochimic
se poate fundamenta îmbunătăţirea fertilităţii solurilor în vederea obţinerii unor recolte
superioare calitativ şi cantitativ şi de păstrare a calităţii lor în condiţiile practicării unei
agriculturi durabile şi performante.

2.4. Reţeaua hidrografică
În ceea ce priveşte reţeaua hidrografică a zonei studiate, aceasta face parte din bazinul
hidrografic de ordinul I al râului Mureş (Figura 11). Reţeaua de afluenţi este tributară Văii Şaeş
care la rândul său se varsă în Târnava Mare. Terenurile cu ape (luciurile de apă şi cursurile de
apă), respectiv terenurile cu diguri şi regularizări ale cursurilor de apă, aparţin în cea mai mare
parte statului, fiind gestionate de Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia
Bazinală de Apă Mureş pentru apele care aparţin domeniului public (apele de suprafaţă cu albiile
lor minore cu lungimi ˃ 5 km şi cu bazine hidrografice ˃ 10 km2, malurile şi cuvetele lacurilor,
apele subterane).
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Apele de suprafaţă aparţin în ansamblu bazinului hidrografic al Târnavei Mari. Principalul
curs de apă care drenează teritoriul este Valea Şaeşului cu direcţie de curgere sud – nord.
Valea Şaesului care se varsă în Târnava Mare colectează alte văi şi pâraie mai mici precum:
Valea Zmeurei, Vulcanul, Valea Lencheş, Morii şi altele mai mici.

Figura 11: Amplasarea perimetrului de la Angofa în cadrul bazinului hidrografic cadastral de
ordinul I al râului Mureş.

2.5. Date climatice
Climatul este unul tipic continental, cu ierni moderate şi veri parţial răcoroase, bogate în
precipitaţii. Relieful deluros însă pune o puternică amprentă asupra trăsăturilor climei,
imprimând nuanţări regionale şi locale ale tipului climatic dominant: climă temperat
continentală, cu influenţe oceanice, ţinutul de podişuri şi dealuri înalte, subţinutul Depresiunii
Transilvaniei, districtul de pădure, topoclimatul complex al Podişului Târnavelor.
Zona Angofa-Sighişoara, prin poziţia sa, se încadrează în sectorul cu climă continentală
moderată, prezentând câteva particularităţi, în funcţie de aspectul deluros al regiunii şi de
culoarul mai coborât al Târnavei Mari, care în bună parte, influenţează asupra regimului termic
şi al precipitaţiilor, conducând la inversiuni de temperatură, la frecvenţa ceţurilor şi a curenţilor
19

de culoar. Clima temperat-continentală se încadrează regimului climatic al depresiunii
Transilvaniei.
Media anuală a temperaturii aerului este de 8,2° C, valoare ce indică un potenţial termic
relativ redus şi care scoate în evidenţă climatul destul de răcoros. Valorile temperaturii
primăverii (9,1° C) şi toamnei (8.7° C) sunt apropiate, amplitudinea termică medie între luna
ianuarie (-4.3° C) şi luna iulie (18,6° C) fiind de 22, 9° C.
Curenţii de aer au frecvenţa cea mai mare dinspre nord-vest, fiind canalizaţi pe culoarul
Târnavei Mari. Se resimte totuşi influenţa aerului carpatic, care protejează această zonă de
curenţii reci din est şi nord-est, mai ales în timpul iernii. Invaziile frecvente ale maselor de aer
din vest, asigură o umiditate a aerului constant mai ridicată.
Nebulozitatea înregistrează valori ridicate, în special iarna şi primăvara, când aerul este
mai înnorat, valori peste şase zecimi, iar umezeala relativă este mare, fiind explicabilă datorită
frecvenţei mai mari a maselor de aer umed din vest. Valori mai scăzute ale nebulozităţii se
înregistrează vara, când aerul este mai senin, valori sub cinci zecimi, media anuală fiind de 5.7
zecimi.
Precipitaţiile sunt neuniforme, mai bogate în intervalul aprilie-octombrie, când cad 70
% din precipitaţii. Lunile cele mai ploioase sunt mai-iunie (în medie 90-100 mm/ m2).
Precipitaţiile medii anuale se înscriu între 650 - 700 mm/ m2. Cantitatea anuală de precipitaţii
este influenţată de factorul orografic, astfel în culoarul Târnavei Mari se înregistrează 600 - 700
mm, iar în zona dealurilor înalte, la nord de Sighişoara, Dealul Bisericii, Pădurea Dumbrava, iar
la sud, Dealul din Mijloc şi Dealul Ciuhii, se pot înregistra precipitaţii de 700 - 800 mm.
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CAPITOLUL 3. Agro-ecosistemul şi Indicatorii de biodiversitate
3.1. Noţiuni introductive şi legislaţie relevantă
Agro-ecosistemul este orice unitate teritorială, relativ omogenă ca relief, climă, sol, floră
şi faună, cu profil agricol diversificat şi integrat (cultivarea terenurilor, creşterea animalelor şi
prelucrarea produselor agricole şi alimentare), care este în armonie şi interacţiune reciproc
benefică cu ecosistemele învecinate.
Agro-ecoistemele se caracterizează prin trei tipuri diferite de complexitate:
•

Complexitatea peisagistică – se exprimă prin numărul de teritorii ecologice
omogene, parcele agrochimice şi de specii vegetale şi animale, sălbatice şi
domestice, la care se adaugă legăturile dintre ele.

•

Complexitatea socială – include grupurile sociale umane – comunităţi, familii,
colective de muncă, etnii, culte religioase, instituţii de învăţământ, medicale şi
culturale, asociaţii şi cluburi profesionale şi politice etc. şi legăturile intra- şi
interspecifice.

•

Complexitatea economică – include structurile economice - vegetale, animale,
agroindustriale şi agrocomerciale, precum şi relaţiile lor intra- şi interspecifice.

Biodiversitatea. Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit în
contextul adoptării unui nou instrument internaţional de mediu, în cadrul summit-ului UNCED
din 1992 de la Rio de Janeiro (România a aderat la Convenţie prin Legea nr. 58/1994). Acesta
semnifică, diversitatea vieţii de pe pământ şi implică patru nivele de abordare: diversitatea
ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.
Biodiversitatea agricolă sau agrobiodiversitatea, un termen larg, care include toate
componentele diversităţii biologice de relevanţă pentru alimentaţie şi agricultură, precum şi toate
componentele diversităţii biologice constitutive ale ecosistemelor agricole (numite, de asemenea,
agro-ecosisteme): varietatea şi variabilitatea de animale, plante şi microorganisme, la nivel
genetic, de specie şi ecosistem, care sunt necesare pentru a susţine funcţiile cheie ale agroecosistemului, structura şi procesele sale.
Biodiversitatea furnizează o gamă largă de beneficii omenirii – spre exemplu bunuri
(lemn/cherestea şi plante medicinale) şi “servicii” absolut necesare (precum ape curate,
reducerea riscurilor naturale, reducerea poluării, polenizarea etc). Pierderea continuă a
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biodiversităţii a fost unamim recunoscută ca fiind cea mai urgentă problemă de mediu cu care se
confrunta societatea de azi.
Bogaţia fondului natural şi a habitatelor reprezintă un element de mare valoare pentru
calitatea vieţii noastre. Şi mai important este ca aceste zone joacă un rol critic în reglarea
sistemelor naturale (circuitul apei, clima) şi pentru unele resurse naturale de care societatea
noastră depinde. Valoarea economică a acestor „servicii de ecosistem” este covârşitor mai mare
comparativ cu costul necesar protejării şi conservării lor.
La nivel european, pentru conservarea biodiversităţii a fost înfiinţată Reţeaua Natura
2000. Aceasta este o reţea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eşantion
reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar. A fost constituită nu
doar pentru protejarea naturii, ci şi pentru menţinerea acestor bogăţii naturale pe termen lung,
pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.
Realizarea Reţelei Natura 2000 se fundamentează pe două directive ale Uniunii
Europene, Directiva Habitate şi Directiva Păsări, ce reglementează modul de selectare şi
desemnare a siturilor şi protecţia acestora. În legislaţia românească aceste două Directive au fost
transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare.
Natura 2000 este o reţea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două tipuri: Arii Speciale
de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate şi
Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA - Special Protection Areas), constituite conform
Directivei Păsări.
Conform situaţiei administrativ teritoriale din punctul de vedere al biodiversităţii (vezi
Figura 3), perimetrul de la Angofa se află 2 tipuri de situri Natura 2000 care se suprapun integral,
respectiv parţial peste cele 1377 ha: ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului (integral) şi ROSCI0227
– Sighişoara-Târnava Mare (parţial pe 642 ha). şi La definirea acestor situri NU s-a plecat de la
ideea unei protecţii stricte, care să interzică activitatea umană. Dimpotrivă, în numeroase situri
Natura 2000 activităţile umane de gospodărire a resurselor naturale pot şi au continuat. În multe
cazuri supravieţuirea până în prezent a habitatelor şi a speciilor din siturile Natura 2000 se
datorează în special tehnicilor agricole tradiţionale, care au contribuit la gospodărirea durabilă a
pădurilor, păşunilor sau fâneţelor.
În multe situaţii, speciile şi habitatele protejate din siturile Natura 2000 au apărut şi s-au
menţinut ca urmare a activităţilor umane de exploatare durabilă a resurselor naturale. Ca urmare,

22

în majoritatea siturilor Natura 2000 sunt menţinute activităţile economice, dar cu accent deosebit
pe conservarea speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate.
Managementul acestor zone trebuie să ţină cont de faptul că Natura 2000 este, în primul
rând, un instrument de conservare a biodiversităţii. Totuşi, planurile de management pot include
acele activităţi economice care ajută la menţinerea şi protejarea naturii şi a mediului.
În siturile Natura 2000 pot fi permise activităţi agricole tradiţionale, unele dintre acestea
necesare pentru menţinerea peisajelor (de exemplu, pajiştile montane), cultivarea şi obţinerea
produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de fructe, activităţi de
vânătoare şi pescuit, cu condiţia ca siturile Natura 2000 să îşi păstreze obiectul conservării.
Exploatarea terenurilor agricole nu trebuie să conducă însă la degradarea sau distrugerea
habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale de interes comunitar, pentru care zona a
fost declarată sit Natura 2000. Aceste activităţi trebuie să respecte măsurile minime de
management pentru speciile de interes comunitar, de exemplu:
•

respectarea perioadelor de reproducere, cuibărit, popas şi iernat;

•

exploatarea masei lemnoase - în funcţie de habitatul / specia pentru care zona a
fost declarată sit Natura 2000;

•

construcţii din materiale tradiţionale, în acord cu arhitectura zonei;

•

activităţi de promovare şi dezvoltare a turismului durabil, cu accent pe ecoturism.

Nu vor fi permise în zonele protejate construcţii şi lucrări de infrastructură care afectează
habitatele/ speciile pentru care zona a fost declarată sit Natura 2000. Excepţie fac acele lucrări
care sunt importante pentru siguranţa oamenilor sau de importanţă naţională. Conform
legislaţiei în vigoare, activităţile din siturile Natura 2000 se vor supune procedurii de
evaluare a impactului de mediu, dacă lucrările prevăzute afectează habitatele şi/ sau
speciile pentru care acea arie a fost declarată sit Natura 2000.
Directiva Habitate nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, şi Directiva Păsări nr.79/409/EEC privind conservarea păsărilor sălbatice au fost
transpuse în legislaţia naţională prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi
completările ulterioare. La art. 28 din această ordonanţă se prevede că pentru „orice plan sau
proiect care nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul sitului, dar care
ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte,
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trebuie supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra sitului, în funcţie de obiectivele
de conservare ale acestuia.”
Directiva SEA 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe
asupra mediului, transpusă prin H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede:
•

se supun evaluării de mediu toate planurile şi programele care pot afecta ariile de
protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate
conform O.U.G. 57/2007.

Directiva EIA 97/11/CE de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, transpusă prin H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, prevede că:
•

autorităţile publice pentru protecţia mediului fac o evaluare iniţială a proiectului
în care este identificată localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate
de interes comunitar.

•

pentru orice proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care poate afecta
în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte proiecte şi care face
obiectul evaluării impactului asupra mediului, raportul privind impactul asupra
mediului include concluziile studiului privind evaluarea adecvată potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2007

Evaluarea impactului asupra mediului nu va fi însă necesară pentru activităţile zilnice, de
asemenea şi nu va afecta dreptul de proprietate asupra terenurilor. În cazul în care vor exista
activităţi care trebuie oprite, datorită declarării unei zone drept sit Natura 2000, fermierii,
proprietarii, administratorii şi concesionarii de terenuri vor primi plăţi compensatorii (vezi şi
Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din 13.01.2010).

3.2. Delimitarea agro-ecosistemului. Potenţialul agroecologic
3.2.1. Delimitarea agro-ecosistemului
În strânsa dependenţă de relief, climă şi sol, în această zonă, s-a format o vegetaţie
aparţinând ca şi tip pădurilor de foioase. Aflată la punctul de tranziţie dinspre zona stejarului cu
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cea a fagului, zona Angofa-Sighişoara se încadrează în etajul alternanţei pădurilor de gorun
(Quercus petraea), cu cele de fag (Fagus silvatica).
Vegetaţia etajului de deal este grupată în subetaje, al gorunetelor şi al stejaretelor.
Subetajul gorunetelor este localizat, de regulă, pe terenuri mai însorite şi mai uscate, ocupă
versanţii cu expunere sudică. Gorunetele ocupă suprafeţe extinse în Dealul Ciuhii, uneori în
amestec cu carpenul (Carpinus betulus) şi fagul. Fagetele sunt localizate mai ales pe culmile
înalte şi pe versanţii cu expunere nordică şi nord-vestică. Acest subetaj mai cuprinde frasin, tei,
mesteacăn. Subetajul stejaretelor este localizat pe suprafeţe restrânse în regiunea dealurilor cu
altitudini de 400-500 m (Dealul Stejăriş), reprezentat prin stejar (Quercus robur), tei, arţar (Acer
platanoides), frasin, ulm (Ulmus procera), jugastru (Acer compestre), salcâm (Robinia
pseudacacia). În lunci cresc salcia (Salix alba), răchita (Salix fragilis), plopul (Poulus alba),
arinul (Aluus glutinosa).
Din punct de vedere fitogeografic, situl este localizat în etajul fitoclimic al gorunetelor,
fagetelor şi amestecurilor de gorun şi fag. Delimitarea şi numirea agroecosistemelor României a
necesitat un timp îndelungat de reflecţie şi de studiu. Criteriul de delimitare a acestor agroecositeme l-a constituit întregul ansamblu de condiţii de relief, sol şi climă, inclusiv modul de
folosinţă şi intervenţiile antropice care permit aplicarea unui sistem de agricultură, astfel încât
oferta naturală a fiecărui agroecosistem să fie valorificată cu cele mai bune rezultate.
Perimetrul Angofa-Sighişoara se încadrează în Agro-ecosistemul Podişul Târnavelor
(vezi Figura 12), în unitatea Podişului Hârtibaciului.
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Figura 12: Topografia agroecosistemului studiat din cadrulperimetrului Angofa-Sighişoara, jud.
Mureş. Harta agroecosistemelor României (Teaci et al., 1989). Câmpia Română şi Podişul
Dobrogei irigat (1), Lunca şi Delta Dunării (2), Podişul Dobrogei neirigat (3), Câmpia Română
neirigat (4), Câmpia de Vest (5), Câmpia Jijiei (6), Câmpia Transilvaniei (7), Podişul Bârladului
(8), Câmpia Sucevei (9), Câmpia Găvanu-Burdea (10), Platforma Cotmeana (11), Nisipurile
Olteniei (12), Podişul Getic sudic (13), Podişul Getic nordic (14), Piemontul Râmnicului şi
Subcarpaţii de curbură (15), Piemonturile vestice (16), Podişul Someşan (17), Podişul
Târnavelor (18), Dealurile şi depresiunile Subcarpatice Transilvane (19), Podişul Moldovenesc şi
Subcarpaţii Orientali (20), Subcarpaţii Meridionali (21) şi Depresiunile intramontane (22), Zona
montană-alpină (23).

3.2.2. Potenţial agroecologic
Având în vedere că agricultura ecologică poate oferi soluţii realiste pentru dezvoltarea şi
modernizarea satelor şi comunelor, în special pentru rezolvarea problemelor micii gospodării
ţărăneşti (fărâmiţarea terenurilor, scăderea numărului şi a puterii fizice a producătorilor agricoli,
tehnologiile rudimentare, producţia de subzistenţă etc.) şi chiar ale fermelor mijlocii şi mari
(rentabilitatea şi problemele de mediu), că potenţialul agroecologic al României este de 10 –
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25% din suprafaţa agricolă (1 500 000 – 3 750 000 ha) şi că principalele cerinţe ale Uniunii
Europene sunt protecţia mediului înconjurător, securitatea şi siguranţa alimentară şi calitatea
alimentelor, credem că producţia agricolă şi produsele agroalimentare ecologice trebuie să
devină politică de stat permanentă şi în România.
Ca urmare a schimbărilor din agricultură din ultimii 25 de ani, din cauza distrugerii
sistemelor de irigaţii din Dobrogea şi Câmpia Română, în prezent în România sunt doar 22 de
agro-ecositeme:
•

Lunca şi Delta Dunării (1),

•

7 agro-ecosisteme de câmpie: Câmpia Română (2), Cîmpia Olteniei cu dune de nisip (3),
Câmpia Găvanu-Burdea (4), Câmpia de Vest (5), Câmpia Transilvaniei (6), Câmpia Jijiei
(7); Câmpia Sucevei (8),

•

12 agro-ecosisteme de deal şi podiş – Podişul Dobrogei (9), Platforma Cotmeana (10),
Piemontul Getic sudic (11), Piemontul Getic nordic (12), Piemontul Râmnicului şi
Subcarpaţii de curbură (13), Subcarpaţii Meridionali (14), Piemonturile vestice (15),
Podişul Someşan (16), Podişul Târnavelor (17), Dealurile şi depresiunile Subcarpatice
Transilvane (18), Podişul Moldovenesc şi Subcarpaţii Orientali (19), Podişul Bârladului
(20),

•

2 agro-ecosisteme din munţii Carpaţi – Depresiunile intramontane (21) şi Zona montanăalpină (22).

Potenţialul natural şi agricol al agro-ecositemelor României este apreciat cu ajutorul a doi
indicatori: indicele termo-hidro-radiant şi nota de bonitare.
Idicele termo-hidro-radiant (ITHR) exprimă potenţialul climatic al zonei de cultură şi se
calculează, conform echipei profesorului Dumitru TEACI (Teaci, 1987), luând în considerare
trei elemente climatice de bază: temperatura aerului, precipitaţiile şi radiaţia solară globală la
care se aplică un coeficient de corecţie în funcţie de temperaturile critice (>32° C).

•

în care: T este suma anuală a temperaturilor aerului mai mari de 50C;

•

P – suma precipitaţiilor anuale;

•

R – radiaţia anuală globală (kcal/cm2).
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Conform datelor din figura de mai jos (după Teaci et al., 1989), din cauză că elementele
climatice care contribuie la formarea recoltei se află în raporturi diferite în diverse agroecosisteme, indicele termo-hidro-radiant (ITHR) diferă de la un agro-ecosistem la altul, între 43
în Lunca şi Delta Dunării şi 8 în zona montană-alpină.
Valoarea indicele ITRH, pentru perimetrul Angofa este de 25 (vezi figura 13), relevând un
potenţial agroecologic mediu, faţă de agro-ecosisteme cu potenţial climatic mare (ITHR = 30 –
40) cum sunt Câmpia Olteniei cu dune de nisip, Platforma Cotmeana şi Câmpia de vest, iar cu
potenţial climatic mic (ITHR = sau < 18), Podişul Dobrogei, Câmpia Sucevei şi
Depresiunile intramontane.

Figura 13: Indicele termo-hidro-radiant al agro-ecosistemelor României. Lunca şi Delta Dunării
(1), Câmpia Română (2), Cîmpia Olteniei cu dune de nisip (3), Câmpia Găvanu-Burdea (4),
Câmpia de Vest (5), Câmpia Transilvaniei (6), Câmpia Jijiei (7); Câmpia Sucevei (8), Podişul
Dobrogei (9), Platforma Cotmeana (10), Piemontul Getic sudic (11), Piemontul Getic nordic
(12), Piemontul Râmnicului şi Subcarpaţii de curbură (13), Subcarpaţii Meridionali (14),
Piemonturile vestice (15), Podişul Someşan (16), Podişul Târnavelor (17), Dealurile şi
depresiunile Subcarpatice Transilvane (18),Podişul Moldovenesc şi Subcarpaţii Orientali (19),
Podişul Bârladului (20), Depresiunile intramontane (21) şi Zona montană-alpină (22).

Nota de bonitare, exprimă gradul de favorabilitate al condiţiilor naturale de relief, climă,
hidrologie şi sol pentru plantele care se cultivă în România. Din datele prezentate în Figura 19,
nota de bonitare diferă de la cultură la cultură şi pentru fiecare cultură, de la un agro-ecosistem la
altul. În ceea ce priveşte nota de bonitare pe agro-ecosistem, indiferent de planta cultivată, cele
mai mari note de bonitare (> 50) au agroecositemele Lunca şi Delta Dunării, Câmpia de Vest,
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Câmpia Română, Platforma Cotmeana, Câmpia Olteniei cu dune de nisip şi Câmpia Jijiei, iar
cele mai mici (= sau < 30) agroecositemele Piemontul Getic Nordic, Podişul Someşan,
Subcarpaţii Meridionali, Dealurile şi depresiunile Subcarpatice Transilvane şi agro-ecositemele
din munţii Carpaţi: Depresiunile intramontane şi Zona montană-alpină.
Notele de bonitare la plantele cultivate, indiferent de agro-ecosistem, au variat mai puţin
(34 – 48), cele mai mari (= sau > 45) înregistrându-se la culturile cerealiere (grâu, orz şi porumb)
şi la trifoi, iar cele mai mici (< 40) la legume, inul pentru fibră, cânepă, soia şi sfecla de zahăr.
Astfel, parcelele de la Angofa aflate în agro-ecosistemul Podişului Târnavelor (AES Nr. 17, din
figura 14), au un grad de favorabilitate al condiţiilor naturale de relief, climă, hidrologie şi sol
pentru: cereale, mai ales grâu şi orz, precum şi pentru trifoi, lucernă.

Figura 14: Notele de bonitare la principalele culturi de câmp pe agro-ecosisteme. AES Nr.=
număr agro-ecosistem (codificarea agro-ecosistemelor la fel ca în figura precendentă), M =
media, G = Grâu, OR = Orz, PB = Porumb, FS = Floarea-soarelui, CT = Cartofi, SF = Sfeclă de
zahăr, SO = Soia, MF=Mazăre furajeră, IU = In pentru ulei, IF = In pentru fibră, CN=Cânepă,
LU=Lucernă, TR=Trifoi, LG= Legume. *bonitare după Teaci et al., 1989.

29

3.1. Descrierea modului actual de utilizare a terenului
Terenurile din perimetru Angofa, totalizează 1377 ha din care 843,6 ha au fost analizate
din punctul de vedere al modului de folosinţă a terenurilor. Astfel, s-a constatat faptul că 22.9 ha
sunt suprafeţe ocupate de Culturi Permanente, 26.68 ha sunt Neporoductive (Zone Umede) din
punct de vedere agricol sunt fâneţe, 98.34 ha sunt Păşuni Permanente, iar 698.69 ha sunt
Terenuri Arabile (Figura 15).

Figura 15: Modul actual de utilizare a terenurilor din Perimetrul Angofa
3.2. Descrierea elementelor de biodiversitate din cadrul agro-ecosistemului
Zona se încadrează în Podișul Târnavelor, acestea caracterizându-se printr-un relief
colinar-deluros, cu văi însoțite de terase și lunci bine individualizate. În ansamblu, suportul geostructural a impus prezența unor biotopuri specifice bine individualizate, favorizând existența
unor ecosisteme variate bine conservate. La acest fapt se adaugă gradul relativ scăzut al presiunii
antropice, zona fiind puțin populată, exploatarea biologică încadrându-se în liniile unei
dezvoltări durabile.
Utilizarea tradițională a terenurilor a păstrat o diversitate biologică ridicată. Aria este de
importanță internațională, având în vedere că probabil ultimele pajiști de mare întindere în
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Europa sunt perfect funcționabile din punct de vedere ecologic. Managementul tradițional a
stabilit un echilibru între activiățile umane și natură, acesta rămânând neschimbată din evul
mediu. În acest spațiu diversitatea cuturilor agricole coexistă cu o bogată biodiversitate naturală
atât sub aspect cantitativ cât și calitativ. Populația încă trăiește în strânsă legătură cu peisajul
înconjurător, care include pajiștile cele mai bogate ale Europei și întinsele păduri caducifoliate.
Aici există multe habitate și specii ce sunt în Lista Roșie IUCN și de asemenea au un statut
prioritar în Directiva Habitate, inclusiv cele mai numeroase populații de carnivore mari din etajul
deluros (urs și lup).
3.2.1. Siturile Natura 2000 aflate în perimetrul Angofa
Pentru asigurarea conservării biodiversităţii şi protecţiei ecosistemelor trebuie respectate
de fiecare fermier o multitudine de condiţii, astfel este foarte importantă identificarea şi cartarea
elementelor de interes conservativ. Conform situaţiei administrativ teritoriale din punctul de
vedere al biodiversităţii (vezi Figura 3), perimetrul Angofa se află în 2 tipuri de situri Natura
2000 care se suprapun integral/parţial peste toate parcelele deţinute: ROSCI0227 – SighişoaraTârnava Mare (parţial pe 642 ha) şi ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului (integral).
ROSCI0227–Sighişoara-Târnava Mare. Sit de importanţă majoră pentru carnivorele
mari rezidente, Canis lupus şi Ursus arctos, care ocupă 85.815 ha în cadrul judeţelor Mureş
(52%), Sibiu (28%) şi Braşov (20%). Situl a fost declarat pentru protejarea următoarelor
elemente de interes conservativ:
•

18 habitate Natura 2000, dintre care de pădure sunt: 91E0* Păduri aluviale de
Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae); 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9170 Păduri de stejar cu carpen
de tip Galio-Carpinetum; 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus
spp.; 91H0* Păduri panonice de Quercus pubescens; 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie)
de Salix alba şi Populus alba; 9180* Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi,
grohotişuri şi ravene; 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91V0 Păduri
dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen.
Habitatele de pajişte, intercalate cu cele de tufărişuri sunt: 6210* Pajişti xerofile
seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) (*
situri importante pentruorhidee); 6240* Pajişti stepice subpanonice; 6510 Fâneţe de
joasăaltitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 40A0* Tufărişuri
subcontinentale peripanonice; 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile
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de la câmpie şi din etajul montan pânăîn cel alpin. De asemenea se regăsesc şi
habitate de luncă: 3130 Ape stătătoare oligotrofe pânăla mezotrofe, cu vegetaţie din
Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea; 3150 Lacuri eutrofe naturale cu
vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition.
•

6 mamifere: 1352 Canis lupus; 1354 Ursus arctos; 1355 Lutra lutra; 1324 Myotis
myotis; 1303 Rhinolophus hipposideros; 1308 Barbastella barbastellus.

•

3 amfibieni: 1166 Triturus cristatus; 1193 Bombina variegata; 4008 Triturus
vulgaris ampelensis.

•

1 reptilă: 1220 Emys orbicularis.

•

4 peşti: 1138 Barbus meridionalis; 2511 Gobio kessleri; 1146 Sabanejewia aurata;
1122 Gobio uranoscopus.

•

15 nevertebrate: 1074 Eriogaster catax; 1078 Callimorpha quadripunctaria; 1052
Euphydryas maturna; 1065 Euphydryas aurinia; 4028 Catopta thrips; 1088
Cerambyx cerdo; 1060 Lycaena dispar; 1059 Maculinea teleius; 4011 Bolbelasmus
unicornis; 4036 Leptidea morsei; 1083 Lucanus cervus; 1084 Osmoderma eremita;
4054 Pholidoptera transsylvanica; 1041 Vertigo angustio; 1032 Unio crassus.

•

7 plante: 4067 Echium russicum; 4091 Crambe tataria; 1617 Angelica palustris;
4068 Adenophora lilifolia; 4097 Iris aphylla ssp. hungarica; 1902 Cypripedium
calceolus; 1939 Agrimonia pilosa.

ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului este declarat conform formularului standard
pentru următoarele elemente de interes conservativ avifaunistic: A122 Crex crex, A089 Aquila
pomarina, A072 Pernis apivorus, A220 Strix uralensis, A224 Caprimulgus europaeus, A238
Dendrocopos medius, A234 Picus canus, A031 Ciconia ciconia, A030 Ciconia nigra, A080
Circaetus gallicus, Lullula arborea, A081 Circus aeruginosus, A082 Circus cyaneus, A239
Dendrocopos leucotos, A429 Dendrocopos syriacus, A255 Anthus campestris, A339 Lanius
minor, A338 Lanius collurio, A215 Bubo bubo, A060 Aythya nyroca, A151 Philomachus
pugnax, A196 Chlidonias hybridus, A131 Himantopus himantopus, A023 Nycticorax nycticorax,
A027 Egretta alba, A193 Sterna hirundo, Falco vespertinus, A166 Tringa glareola.
Planul de management integrat pentru siturile ROSCI0227 şi ROSPA0099 Podişul
Hârtibaciului este elaborat şi se află în stadiul de obţinere a avizelor necesare pentru a fi publicat
în

Monitorul

Oficial.

Versiunea

2

este

disponibilă

la

adresa

http://www.natura2000transilvania.ro/.
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După intrarea în vigoare a Planului de Management toate activităţile agricole sau alte
proiecte, trebuie să ţină cont de măsurile de conservare elaborate în cadrul Planului.

3.2.2. Elemente de biodiversitate în perimetrul Angofa. Habitatele Natura 2000
Observaţiile şi cercetările de teren din perimetrul Angofa s-au realizat în anul 2007, în
8 august şi 27 septembrie, în perioadele de vegetaţie. Fitocenozele identificate au fost raportate
la mai multe clase, după sistemul preconizat de autorii: Ladislav Mucina, Georg Grabherr,
Thomas Ellmauer (1993). Au fost identificate 10 tipuri de habitate, încadrate în 15 asociaţii
vegetale. În flora acestor pajişti au fost identificaţi 270 de taxoni, unii aflaţi în diverse stadii de
periclitare, taxoni europeni ameninţaţi sau incluşi în listele roşii naţionale: Cephalaria radiata,
Orchis morio, Euphorbia virgata, Inula bifrons.

Habitatele de pajişte
Habitatele descrise se remarcă printr-o mare bogăţie floristică, importante pentru
conservarea diversităţii plantelor şi animalelor, unele dintre ele fiind recunoscute ca habitate
cheie pentru menţinerea biodiversităţii la nivel european.
Peisajul teritoriului studiat, a cărei vegetaţie se află într-o stare naturală sau
seminaturală, constituie rezultanta intercondiţionării factorilor ecologici şi istorici. Principala
caracteristică a vegetaţiei din regiunea cercetată este aranjarea ei în funcţie de relief şi climă. De
asemenea, pe lângă altitudine, în delimitarea tipurilor de habitate s-a ţinut cont şi de expoziţie şi
înclinaţie. Zona cercetată se întinde pe un etaj de vegetaţie, cel colinar, reprezentat de dealuri şi
coline supuse unei puternice acţiuni de defrişare, de aceea vegetaţia lemnoasă nu este prea bine
reprezentată. Datorită profundelor transformări pe care factorii antropogeni le-au indus în
alcătuirea vegetaţiei asistăm la modificarea limitelor naturale ale zonei forestiere care a favorizat
extinderea considerabilă a grupărilor ierboase. În Angofa, şi împrejurimile sale există o floră
foarte diversă, asociată cu activităţi umane, specii bine reprezentate numeric în pajişti şi păşuni
precum şi în tufărişuri. Fânaţele de pe movile şi păşunile au fost studiate mai detaliat, deoarece
reprezintă un habitat care a scăzut semnificativ, ca suprafaţă, în Europa. Acestea cuprind o mare
diversitate de specii, foarte importante din punct de vedere economic, fiind bune specii furajere
dar şi foarte multe plante medicinale care pot fi recoltate.
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1.

6520 - Fâneţe montane [Mountain hay meadows]
La Angofa au fost identificate pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca

rubra (NATURA 2000: 6520), care au fost încadrate în asociaţia vegetală Festuco rubraeAgrostietum capillaris. Alături de speciile edificatoare întâlnim numeroase specii transgresive
din pajiştile xeromezofile. Se remarcă un mare contingent de specii din clasa Festuco-Brometea,
ceea ce indică faptul că asociaţia, datorită aridizării biotopului, evoluează spre Agrostio tenuisFestucetum rupicolae. Aceste pajişti dau o masă vegetală abundentă, iar calitativ furajul este
bun. Terenurile ocupate cu aceste pajişti ar trebui cosite de 2 ori pe an. Enumerăm câteva specii
aparţinând acestor fitocenoze: Achillea millefolium, Briza media, Carum carvi, Dactylis
glomerata, Daucus carota, Knautia arvensis, Leontodon hispidus ssp. hispidus, Leucanthemum
vulgare, Lotus corniculatus, Veronica chamaedrys etc.
În zonele umede vegetează numeroase populaţii de Colchicum autumnale- Brânduşe de
toamnă, plante foarte otrăvitoare cunoscute încă din antichitate.

2.

6240* - Pajişti stepice subpanonice [Sub-pannonic steppic grasslands]
Deoarece terenurile de la Angofa sunt situate pe versanţi cu expoziţie generală sud-

vestică, însorită – semiînsorită şi pe pante mai abrupte, se formează suprafeţe consistente de
pajişti xerofile - mezoxerofile. Există două astfel de suprafeţe în partea sudică şi estică a
perimetrului Angofa.

3.

6210 - Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (FestucoBrometalia) (* situri importante pentru orhidee) [Semi - natural dry grasslands and
scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometea) (*important orchid sites)]

Pe versanţii însoriţi, cu expoziţie sudică sau sud-vestică predomină pajişti uscate
seminaturale şi faciesuri cu tufişuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometea), (situri importante
pentru orchidee), (NATURA 2000: 6210). Fitocenozele au fost încadrate în asociaţiea Polygalo
majoris-Brachypodietum pinnati şi cuprind o mare diversitate de specii dintre care amintim:
Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Polygala major, Anthyllis vulneraria, Aster amellus,
Prunella grandiflora, Carlina vulgaris, Scabiosa ochroleuca, Bupleurum falcatum, Linum
flavum, Astragalus monspessulanus, Eryngium campestre, Falcaria vulgaris, Onobrychis
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viciifolia, Festuca rupicola, Inula ensifolia, Asperula cynanchica, Medicago falcata, plantago
media etc. şi specii subfrutescente cum ar fi Chamaecytisus albus. Caracterul subcontinental al
asociaţiei este confirmat de numărul remarcabil al speciilor de recunoaştere ale ordinului
Festucetalia valesiacae, ca şi ale clasei Festuco-Brometea. Aceste habitate bogate în specii
xerice au origini foarte diferite: Eurasiatice, Central-Europene, S-E-Europene, Mediteraneene
etc. Tot pe versanţii însoriţi au fost identificate pajişti dacice de Bromus erectus (NATURA
2000: 6210) având în compoziţie specii mai xerofile, fapt ce le apropie de pajiştile Europei
centrale, fiind încadrate în asociaţia Bometum erecti. În compoziţia lor floristică întâlnim
speciile: Linum flavum, Muscari tenuiflorum, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum,
Onobrychis viciifolia, Phleum phleoides, Teucrium chamaedrys, Medicago minima, Astragalus
onobrychis, Bupleurum falcatum, Campanula sibirica, Centaurea rhenana, Chamaecytisus
albus, Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, Eryngium campestre, Veronica spicata ssp.
orchidea. Tot pe pantele movilelor din perimetrul de la Angofa au fost evidenţiate fitocenozele
asociaţiei Brachypodio pinnati-Festucetum rupicolae (NATURA 2000: 6210). Fitocenozele
asociaţiei sunt cantonate pe versanţi cu expoziţie vestică şi sudică. În compoziţia floristică sunt
specii de cormofite din ordinul Brometalia erecti: Centaurea scabiosa, Helianthemum
nummularium, Onobrychis viciifolia, Polygala comosa, Teucrium chamaedrys etc. iar din
ordinul Festucetalia valesiacae speciile: Asperula cynanchica, Bupleurum falcatum, Campanula
sibirica, Centaurea biebersteinii, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, Medicago minima,
Potentilla cinerea, Veronica spicata ssp. orchidea etc.
4.

6440 - Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii [Alluvial meadows of river
valleys of the Cnidion dubii]
Pajişti mezofile secundare, adeseori puternic ruderalizat, ce ocupă locuri în care bilanţul

hidric în sol este echilibrat. Fitocenozele ocupă suprafeţe mici foarte fragmentate şi aparţin
asociaţiilor enumerate mai jos. Sunt importante pentru transformarea lor în viitor în fâneţe,
având furaj de bună calitate.
În trecut, întreaga luncă a Văii Şaeşului a fost acoperită de un stejăriş compact, cu carpen
(Querco robori-Carpinetum), care reprezenta stadiul de climax edafic al vegetaţiei
fundamentale. În urma defrişării stejărişului, odată cu ridicarea nivelului freatic în urma drenării
fiziologice, s-au extins comunităţile dacice de Deschampsia caespitosa NATURA 2000: 6440,
formând fitocenozele asociaţiei Agrostio stoloniferae - Deschampsietum caespitosae. Aceste
comunităţi sunt cantonate pe terenuri plane, cu exces de umiditate. Flora asociaţiei însumează un
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număr destul de mare de specii cormofite: Alopecurus pratensis, Cirsium canum, Cirsium
rivulare, Epilobium palustre, Juncus effusus, Mentha longifolia, Myosotis scorpioides, Potentilla
anserina, Trifolium hybridum etc. În locurile umede s-au instalat pajişti danubiano-pontice,
umede de Alopecurus pratensis cu Sanguisorba officinalis (NATURA 2000: 6510), fitocenoze
apartinând asociaţiei Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis şi Agrostideto-Festucetum
pratensis.

Alte habitate praticole
Pe lângă habitatele N2000 de interes comunitar prezentate mai sus, la Angofa pot fi
regăsite şi alte tipuri de habitate pentru care este menţionat codul corespunzător clasificării
EUNIS.

5.

C3.1 Fitocenoze hidrofile bogate in specii [Species-rich helophyte beds]
Se formează de-a lungul văiilor se prelungesc galerii de sălcii, intens antropizate, în

locurile în care acestea au fost defrişate s-au format diverse faciesuri ale asociaţiei Glycerietum
aquaticae sau cu Glyceria maxima, deoarece nivelul apei variază în limite largi în cursul veri. În
teritoriul studiat, fitocenozele asociaţiei sunt bine închegate, alături de specia edificatoare fiind
prezente cu frecvenţă ridicată: Lycopus europaeus, Ranunculus repens, Lythrum salicaria,
Cirsium canum, Epilobium hirsutum etc.

6.

C3.2 Fitocenoze de rogozuri, graminee si alte specii acvatice inalte altele decat Phragmites
[Water-fringing reedbeds and tall helophytes other than canes]

În microdepresiunile cu apă ± adâncă sau în bălţi au fost identificate comunităţi danubiene
cu Typha latifolia-papură, încadrate în asociaţia vegetală Typhetum latifioliae. Ele preferă
locurile asemănătoare trestiişurilor, având în general compoziţie asemănătoare. Alături de specia
edificatoare Typha latifolia, în compoziţia floristică a asociaţiei, care în general este mai săracă
în specii, sunt prezente speciile: Lythrum salicaria, Lychnis flos-cuculi, Symphytum officinale,
Valeriana officinalis etc.
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7.

C.3.21 Stufărişuri [Phragmites australis beds]
La poalele movilelor sau în locurile unde vara apa seacă, se instalează comunităţi

danubiene cu Phragmites australis-trestia, plantă hidrofită, alături de care vegetează şi plante
mezo-xerofite sau chiar xerofite şi ruderale aduse probabil de oamenii care îşi depozitează
gunoaiele sau de animalele care vin să se adape. Alături de specia dominantă mai întâlnim:
Dipsacus fullonum, Typha latifolia, Equisetum arvense, Inula salicina, Lysimachia nummularia,
Salix cinerea etc.
8.

E.2.1 Pășuni mezotrofe permanente și fânețe păscute după cosit [Permanent mesotrophic
pastures and aftermath-grazed meadows]
Aici se încadrează fitocenozele asociaţiei Lolio - Trifolietum repentis Krippelova 1964.

Asociaţia vegetală este prezentă în toate arealele de păşune din România de la malul mării până
în etajul subalpin fitocenozele edificate de Lolium perenne şi Trifolium repens ocupă mari
suprafeţe, deşi ele sunt cunoscute în primul rând de pe marginile căilor de comunicaţii şi din
vetrele aşezărilor umane.
Aceste fitocenoze sunt capabile să înlocuiască orice tip de pajişti naturale sau
seminaturale sub presiunea păşunatului, fiind edificate de plante cu înălţime mică, foarte
fibroase, rezistente la călcare, cu regenerare foarte rapidă după păşunare lucruri ajutate
considerabil şi de faptul că majoritatea speciilor caracterstice asociaţiei sunt capabile de
asimilare în întreaga perioadă activă (este motivul pentru care, vara târziu suprafeţele ocupate de
fitocenozele asociaţiei Lolio - Trifolietum repentis Krippelova 1964 în păşuni se disting de
celelalte tipuri de pajişti prin culoarea lor de un verde viu.
Trebuie menţionat că din punct de vedere pratologic aceste pajişti sunt bune, speciile
edificatoare fiind valoroase din punct de vedere nutritiv pentru animale. Din punct de vedere
conservativ şi al valorii diversităţii biologice însă, ele sunt însă de valoare foarte mică şi
extinderea lor reprezintă un fenomen grav de distrugere a habitatelor de pajişti montane 6520.
Planurile de management ale ariilor protejate din întreaga ţară ce includ suprafeţe de păşuni
trebuie să includă măsuri de reglementare a păşunatului care să ducă la restrângerea acestor
fitocenoze fără valoare din punctul de vedere al biodiversităţii şi refacerea pajiştilor naturale şi
secundare caracteristice arealelor geografice respective.
Refacerea parţială a pajiştilor originare este posibilă doar pe termen lung prin trecerea la
păşunatul extensiv, tradiţional, cu o încărcătură bine stabilită de oi / UVM / hectar.
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Faza 1-a în degradarea pajiştilor habitatului 6520 prin suprapăşunat cu ovine se manifestă
prin sărăcirea puternică a pajiştii în specii native şi apariţia de numeroase specii invazive
ruderale (Agrimonia eupatoria, Daucus carota, Pimpinelle saxifraga, Stenactis annua sunt cele
mai importante). În această fază încă sunt prezenţi în păşune numeroşi arbuşti a adăpostul cărora
supravieţuieşte un număr important de specii native, care pot iradia uşor recâştigând arealul
pierdut în perioadele de relaxare a păşunatului.
Faza a 2-a în dregadarea pajiştilor habitatului 6520. La sfârşitul lunii iunie se observă că
nu se poate găsi în aceste pajişi nici o pată de culoare, în afară de gramineele de bază (Agrostis
capillaris, Festuca rupicola, Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum) nemaifiind prezente decât
concentrări ale unor specii invazive ruderale. În asemenea pajişti şi arbuştii au fost îndepărtaţi
pentru sporirea „calităţii” păşunii ceea ce a dus la sărăcirea definitivă a acestora prin faptul că la
adăpostul vegetaţiei arbustive mai subzistau cel puţin circa 80-100 de alte specii floristice în
perimetrul acestor pajişti.
Faza a 3-a în degradarea pajiştilor habitatului 6520 este uşor de identificat prin prezenţa
în proporţie de 5-50 % în pajişti a unor suprafeţe clar ocupate aparţinând unor fitocenoze ale
asociaţiei Lolio perennis - Trifolietum repentis Krippelova 1964. În urma călcării intense şi
tasării orizontului superior al solului de către turmele de bovine şi ovine, speciile rezistente la
tasare/călcare Lolium perenne şi Trifolium repens care normal forrmează fitocenoze în lungul
drumurilor şi cărărilor „ies” din perimetrul acestora şi formează ochiuri în pajiştile naturale,
rupând unitatea acestora. Interesant că din punct de vedere praticol şi al calităţii furajului de pe
păşune, o astfel de schimbare radicală a compoziţiei pajiştii nu este deloc o degradare, speciile
edificatoare Trifolium repens şi Lolium perenne furnizând furaj de calitate şi masă verde chiar o
perioadă mai lungă de timp decât speciile native.
În faza a 4-a de degradare a pajiştilor habitatului 6520 ochiurile de Lolium perenne şi
Trifolium repens se extind, se unesc şi ajung să deţină mai mult de 50 % din suprafaţa pajiştii în
timp ce fitocenozele asociaţiei de pajişti native Festuco rubrae - Agrostietum capillaris ajung
acum să subziste sub formă de insule izolate.
În faza a 5-a de degradare a habitatului 6520 din pajiştea nativă ocupată iniţial de
fitocenozele asociaţiei Festuco rubrae - Agrotietum capillaris nu mai rămâne nimic, structurile
acestora fiind total distruse. Pajiştea este ocupată în întregime de fitocenoze ale asociaţiei Lolio Trifolietum repentis.
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9.

E5.1 Pajisti antropogene [Anthropogenic herb stands]
Aici se încadrează vegetaţia ruderală şi segetală din jurul locurilor puternic antropizate

şi din jurul căilor de acces. Aici apar specii precum Agropyron repens, Polygonum avicularae,
tussilago farfara sau Poa compresa.

10.

F9.2 Tufărişuri ripariene sau de mlaştină cu Salix [Willow carr and fen scrub]
Pe teritoriul Angofa există în lungul văilor şi pâraielor mai multe cordoane de păduri

ripariene de salcie albă Salix alba şi comună Salix fragilis, cu fitocenoze aparţinând asociaţiei
Salicetum albae Issler 1924. Aceste păduri galerii fluviale sunt cu atât mai continui şi relativ
bine conservate cu cât ne îndepărtăm de vatra satului. Ele nu fac parte din fondul forestier, de
aceea au fost exploatate după bunul plac al locuitorilor.
Conservarea acestor cordoane forestiere este esenţială pentru conservarea anumitor
componente ale biodiversităţii locale, ele constituind habitat pentru multe specii de păsări,
micomamifere, amfibieni, nevertebrate şi culoar de migraţie pentru mamifere mari.
Pădurile ripariene trebuie încurajate să se refacă în porţiunile unde încă există sub formă
compactă trebuie evitat păşunatul în perimetrul acestora iar tranzitul turmelor de vite şi oi trebuie
reglementat, trecerea peste pâraie şi adăpătorile să fie făcute în locuri judicios alese şi bine
fixate, pentru a se evita eutrofizarea solului şi apei. Perimetrele plantate cu salcâm, specie
alohtonă ce produce de asemenea eutrofizarea solului trebuie îndepărtate.

11.

I1 Culturi agricole şi grădini de legume [Arable land and market gardens]
În această categorie intră terenurile arabile şi grădinile, serele din juul aşezărilor.
Habitatele arbustive şi de pădure
Tufărişurile înfiripate în locul defrişării pădurilor sau la liziera pădurilor sunt

reprezentate prin pâlcuri xeromezofile, tufărişuri de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel
(Crataegus monogina) încadrate în asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum. Pe lângă speciile
edificatoare au mai fost descrise speciile: Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Geum urbanum,
Ligustrum vulgare, Rosa canina etc.
Habitatele de tufărişuri din interiorul pajiştilor transilvane nu sunt cuantificate ca
habitat Natura 2000 (ele sunt clasificate ca habitatul R3122 în Doniţă et al. (2005)). Acest lucru,
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semnalat de noi şi în alte rapoarte din cadrul altor situri Natura 2000 colinare transilvane, este o
gravă lipsă, din următoarele cauze:
1. tufărişurile din arealele colinare transilvane din cadrul asociaţiilor Pruno
spinosae – Crataegetum Soó (1927) 1931, Rubo caesii – Prunetum spinosae Raţiu et
Gergely 1979 ocupă duprafeţe importante în orice peisaj din întreaga depresiune colinară
a Transilvaniei.
2. în multe cazuri aceste tufărişuri îndeplineau o funcţie deosebit de importantă
în peisajul tradiţional transilvan, fiind menţinute în mod special de comunităţile săteşti ca
limiete clare între terenurile agricole şi păşuni / fâneţe / păduri în special dar şi ca limite
de moşii de sate în multe cazuri; din nefericire această funcţie tradiţională a tufărişurilor
de porumbar Prunus spinosa şi păducel Crataegus monogyna în amestec cu alte specii
arbustive (în special Cornus sanguinea, Rubus caesius, Rhamnus cathartica, Evonymus
verrucosa, etc) s-a pierdut în contextul dezagregării structurii tradiţionale a moşiilor
satelor transilvane şi trecerea în perioada industrială la agricultura modernă intensivă.
3. menţinerea pe scară largă a acestor tufărişuri cu rol de limită între terenurile
cu diferită utilizări a asigurat timp de multe milenii un habitat cu totul special, deosebit
de important pentru nevertebrate (inclusiv specii de fluturi azi considerate prioritare
Eriogaster catax), paseriforme şi micromamifere în special.
4. cele două specii de arbuşti principale sunt în mod evident pirofite înmulţirea
lor fiind favorizată în mod clar de focurile puse de săteni în pajiştile uscate toamna târziu,
mai puţin, desigur, primăvara târziu.
Din nefericire cea mai mare parte (aproximativ 75%) din aliniamentele tradiţionale de
limită arbustive dominate de Prunus spinosa şi Crataegus monogyna sunt degradate astăzi fiind
fragmentate puternic, având un aspect întrerupt, cu talie redusă fiind în acelaşi timp invadate de
ierburi. Cu greu am putea estima ce suprafaţă sau, mai util, lungime din aceste tufărişuri a
dispărut. Dacă aceste tufărişuri sunt incendiate primăvara prea târziu sunt distruse treptat, rândul
de arbuşti se subţiază şi scade în înălţime, fiind treptat năpădit de graminee înalte. Alteori, în
urma dispariţiei modului tradiţional de viaţă rural şi a dezagregării structurii tradiţionale a
moşiei săteşti aceste tufărişuri sunt distruse prin tăiere de obicei, pur şi simplu.
În peisajul fânaţelor transilvane, tufărişurile dispersate în grupuri compacte cu suprafeţe
de 60-200 m2 sunt o constantă. Deşi ocupă suprafeţe mici, structura lor fitocenotică este bine
conturată în cazul asociaţiilor Pruno - Crataegetum sau Frangulo - Salicetum cinereae. Odată cu
distrugerea masivă a fâneţelor tradiţionale (fenomen ce a început odată cu secolul XX prin
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introducerea pe scară largă a culturilor furajere), şi aceste insule de tufărişuri de diferite naturi,
ce îndeplineau un rol ecologic foarte distinct (apropiat de cel al tufărişurilor de tip liniar) au
dispărut. În schimb, păşunile abandonate (frecvente în jumătatea estică a sitului îndeosebi) sunt
invadate masiv de tufărişuri de Prunus spinosa şi Crataegus monogyna care devin pe platouri şi
pe versanţii slab înclinaţi compacte şi imposibil de străbătut cu timpul (fenomen neidentificat
deocamdată în arealul studiat decât pe spaţii restrânse. Doar pe versanţii abrupţi de tip front de
cuestă însorit aceste tufărişuri, deşi ajung să acopere suprafeţe însemnate, nu formează niciodată,
din cauza regimului hidric deficitar fitocenoze compacte. Adeseori primăriile implementează,
folosind fondurile europene proiecte ce vizează eliberarea păşunilor de arbuşti. Această defrişare
a vegetaţiei arbustive ar trebui făcută mai selectiv, cu păstrarea unor cordoane şi insule,
avându-se în vedere păstrarea rolului ecologic al tufărişurilor în ecosistemele de pajişti.
Din păcate la procesele de degradare menţionate se adaugă plantarea de specii exotice în
aliniamentul tufărişurilor rămase ce îndeplineau funcţia de limite tradiţionale în peisajul rural.
Astfel, salcâmul Robinia pseudacaccia, specie est-nearctică nemorală este o prezenţă frecventă
în Transilvania dar din fericire salcâmul este o specie care se naturalizează relativ greu în
condiţiile climatice ale regiunii. Este cunoscută în schimb pentru efectele pe care le are asupra
solului, bacteriile fixatoare de azot din nodozităţile rădăcinilor producând eutrofizarea acestuia şi
instalarea masivă a speciilor ruderale nitrofile anuale şi bianuale, flora nativă de plante perene
fiind distrusă în totalitate. Plantarea de perdele antierozionale şi aliniamente cu această specie
trebuie evitată. De asemenea, pe termen mediu ar trebui avută în vedere eliminarea perimetrelor
ce includ salcâmul şi eliminarea sa din aliniamentele de tufărişuri din areal.
Pădurile din această zonă s-a format o vegetaţie apartinand ca şi tip padurilor de foioase.
Deoarece zona cercetată se află în zona de tranziţie dinspre zona stejarului cu cea a fagului, se
încadrează în etajul alternanţei pădurilor de gorun (Quercus petraea), cu cele de fag (Fagus
sylvatica). Vegetaţia etajului de deal este grupată în subetaje, al gorunetelor si al stejăretelor.
Subetajul gorunetelor este localizat, de regulă, pe terenuri mai însorite si mai uscate, ocupă
versanţii cu expunere sudică. Uneori gorunetele sunt în amestec cu carpenul (Carpinus betulus).
Subetajul stejaretelor este localizat pe suprafete restranse, la altitudini de 400-500 m fiind
reprezentat prin stejar (Quercus robur), tei (Tilia cordata), arţar (Acer platanoides), frasin
(Fraxinus excelsior), ulm (Ulmus minor), jugastru (Acer compestre), salcam (Robinia
pseudacacia). În zona planară, pe soluri înmlăştinite se afirma trupuri mici de stejărete cu
carpen, încadrate în asociaţia vegetală Querco robori-Carpinetum. De-a lungul văii se
prelungesc galerii de sălcii, păduri danubian-panonice de luncă de plop alb (Populus alba) cu
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Rubus caesius încadrare în asociaţia Salicetum albae-fragilis- NATURA 2000: 92A0, intens
antropizate.

Figura 17: Tipurile de habitate din cadrul terenurilor analizate în perimetrul de la Angofa
(Descrierea habitatelor se regăseşte în text).
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3.2.3.

Elemente de biodiversitate: Peisaje specifice

Din punct de vedere al peisajului zona se face remarcata printr-o diversitate deosebita a
tipurilor si unitatilor de peisaj. Acest fapt apare ca fiind oarecum surprinzator, dat fiind relativa
monotonie data de amplasarea teritoriului in intregime intr-o singura unitate morfologica
teritoriala si anume Podisul Hartibaciului.
In realitate teritoriul studiat include o mare varietate de tipuri de peisaj, ca rezultat al
interactiunii elementelor naturale si a celor antropice. De asemenea trebuie subliniat faptul ca
aceasta ingemanarea naturalui si antropicului contribuie de fapt la crearea si intretinerea unor
peisaje armonioase, caracterizate prin indici de biodiversitate cu valori ridicate.
Componentele edificatoare ale peisajului se pot incadra in doua categorii principale:
elemente naturale si elemente antropice.
In cadrul elementelor naturale putem retine:
a. Alunecarile de teren de tip glimee. Practic intregul teritoriu studiat se suprapune unei
alunecari masive de teren, posibil cea mai extinsa astfel de alunecare din Transilvania.
Morfologia specifica include formatiuni monticulare despartite de uluce depresionare mai
mult sau mai putin extinse, ocupate pe alocuri de mici lacuri. Aparitia acestora este
evident conditionata de prezenta argileor in baza patului de alunecare.
b. Vegetatia. In principal este vorba despre vegetatie ierboasa, dar la limita altitudinala
superioara a teritoriului, in zona rapei de desprindere vegetatia forestiera este bine
reprezentata. De asemenea formatiunile monticulare adapostesc arbori izolati, din speciile
Pinus sylvestris si Pyrus pyraster.
Alte specii de arbusti prezente includ Crataegus monogyna si Prunus spinosa. Vegetatia
forestiera este bine reprezentata si in zona vaii principale ce dreneaza teritoriul analizat.
In zonele de stahnare/acumulare a apelor de suprafata apre vegetatia higrofila specifica.
Elementele antropice sunt reprezentate prin:
a. Locuinte izolate. Acestea apartin vechiului catun Angofa. Din punct de vedere al
peisajului nu se constata un impact major al acestora deoarece ocuparea antropica nu s-a
realizat printr-o concentrare excesiva a locuintelor. Gospodariile sunt relativ izolate in
raport cu cele situate in imediata vecinatate. In acesta categorie se face remarcata vechea
scoala a catunului, situara central in raport cu locuintele invecinate.
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In prezent vechile locuinte au primit un statut oarecum deosebit, o parte dintre acestea
functionand ca ferme. Datorita dezvoltarii cresterii ovinelor, prezenta umana nu a
disparut din zona catunului Angofa.
b. Reteaua de drumuri. Relativ slab dezvoltata este reprezentat prin doua drumuri
principale de acces, dinspre Sighisora si dinspre localitatea Saes. Acestea sunt drumuri
de pamant, accesul pe scara larga in zona fiind in acest moment limitat.
c. Elemente socio-culturale deosebite. Aici se includ troitele, fantanile si monumentele
funerare. Acestea din urma atesta locuirea teritoriul studiat cel putin din perioada
medievala.
Prin integrarea acestor elemente specifice de peisaj au rezultat unitatile de peisaj
caracteristice zonei. Acestea sunt prezentate in continuare.
A. Peisajul alunecarilor masive de teren cu vegetatie ierboasa si arbori izolati.
Acest tip de peisaj este cel mai extins, acoperind o suprafata de aproximativ 450 ha. Se
caracterizeaza printr-o vegetatie de pajisti (pasuni intercale cu fanate) ce domina un relief valurit
format din glimee si uluce depresionare.
Suplimentar, acest tip de peisaj este mozaicat prin prezenta zonelor umede/lacurilor de
dimensiuni reduse dar cu vegetatie specifica.

Figura 18: Peisajul alunecarilor masive de teren cu vegetatie ierboasa
Acest tip de peisaj este completat de prezenta tufarilor ce mozaicheaza suplimentar
unitatile elementare. Biodiversitatea acestui tip de peisaj este extrem ridicata.
B. Peisajul forestier
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Desi mai slab reprezentat, acest tip de peisaj este extrem de important contribuind la
stabilirea unei biodiversitati ridicate in teritoriul analizat. Suprafata acestuia este redusa ca
pondere, acest tip de peisaj acoperind aproximativ 40 ha.
Vegetatia forestira se incadreaza gorunto-carpinelor fiind prezente specii ca: Quercus
petraea, Capinus betului, Cerasus avium, Acer campestre, Tilia cordata.
Acest tip de peisaj ocupa partea central nordica a zonei precum si rapa masiva de
desprindere situata la est de Angofa.

Figura 19: Peisajul forestier
C. Peisaj cultural
Acest tip de peisaj include o componenta umana mai pronuntata fiind de fapt reprezentat
prin doua subcategorii.

45

Figura 19: Peisajul cultural antropic
Peisajul cultural antropic ce ocupa suprafete sub 10 ha si este situat oarecum excentric la
periferia zonei. Dupa cum am mentionat anterior este reprezentat prin vechi gospodarii si
terenurile agricole adiancente. Acest tip de peisaj aduce dovada unei bune coabitari intre om si
natura.
Ca un alt tip de peisaj puternic influentat antropic este peisajul de livada. Aici intra vecj=hile
livezi din zona, alcatite in principal din meri si peri dar existand si specii cum ar fi prinul sau
ciresul.
Acest tip de peisaj da o nota aparte zonei iar arborii edificatori, prin varsta lor inainatata,
constituie un adapost optim pentru o speciile de insecte, contribuind astfel la mentinerea unei
biodiversitati ridicate.
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Figura 19: Peisajul livezilor
3.2.4. Elemenete de agro-biodiversitate. Tipurile de pajişte, speciile de plante şi habitatele
Tipurile de pajişte
În accepția generală tipul de pajiște este unitatea de vegetație ierboasă care cuprinde
totalitatea fitocenozelor asemănătoare sub aspectul compoziției floristice, condițiilor staționale
și productivității, care, supuse anumitor măsuri tehnologice, prezintă în general direcții evolutive
specifice.
Din punctul de vedere al tipurilor de pajişte, în perimetrul Angofa pot fi regăsite
următoarele tipuri de pajişti (prezentate conform Anexei Nr. 2 la ghidul-cadru pentru
amenajamentul pastoral, Anexă la normele metodologice HOTĂRÂRE Nr. 78 din 4 februarie
2015):
• PAJIŞTI ZONALE COLINARE ŞI DE CÂMPIE
Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic)
Răspândire şi ecologie. Aceste pajişti sunt reprezentative pentru zonele de stepă şi
silvostepă din ţara noastră. Festuca valesiaca, specie ierboasă edificatoare, este o specie xerofilă,
cu mare plasticitate ecologică, care se întinde din zona de stepă până în zona nemorală, şi anume
în subzona pădurilor de stejar pedunculat (Quercus robur) din Podişul Sucevei şi subzona
pădurilor de cer (Quercus cerris), gârniţă (Quercus frainetto) din Dealurile Vestice şi subetajul
pădurilor de gorun (Quercus petraea) din Podişul Bârladului. Cele mai mari suprafeţe cu păiuş
stepic sunt în Podişul Moldovei, sporadic în Piemontul Getic şi în Câmpia Transilvaniei, pe
coaste însorite.
Solurile

pe

care

se

extind

aceste

pajişti

sunt

cernoziomurile,

regosolurile,

pseudorendzinele şi solurile cernoziomoide. Vegetaţia are în componenţă numeroase specii
ierboase nevaloroase, dăunătoare, cum ar fi scaieţi, pelin şi specii toxice, ca: alior, coronişte sau
vegetaţie lemnoasă dăunătoare, precum: porumbar, păducel, măceş, verigariu. Valoarea pastorală
este mediocră, cu potenţial de producţie scăzut, de numai 3 - 5 t/ha MV şi o încărcare medie de
0,3 - 0,5 unităţi vită mare la ha.

Pajiştile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuş de silvostepă)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Festuca rupicola se întâlnesc în arealul pădurilor de
stejar pedunculat din Podişul Transilvaniei, în subzona pădurilor de cer şi gârniţă din Dealurile
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Vestice până la cca 600 m altitudine, pe versanţi slab până la moderat înclinaţi 6° - 14° pe toate
expoziţiile la altitudini mai joase şi numai însorite la altitudini mai mari.
Solurile

predominante

sunt

cernoziomuri

cambice,

soluri

cenuşii,

brune

argiloiluviale, rendzine, regosoluri, erodisoluri.
Vegetaţia este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice, ca:
alior, scaieţi, pelin, care diminuează mult calitatea acestor pajişti.
Valoarea pastorală şi productivitatea sunt slabe-mijlocii, cu o producţie de 3,5 - 6 t/ha
MV şi o capacitate de păşunat de 0,4 - 0,6 UVM/ha.

Pajiştile de Poa pratensis ssp. angustifolia (firuţa)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de firuţă se întâlnesc în zona nemorală din sudul ţării, în
aria pădurilor de cer şi gârniţă, la altitudini joase cuprinse între 100 - 300 m, pe terenuri plane şi
uşor înclinate.
Poa pratensis este o graminee mezofită, cu o valoare furajeră bună şi grad ridicat de
consumabilitate.
Solurile sunt cernoziomice argiloiluviale, brune roşcate, brune roşcate luvice şi
vertisoluri.
Vegetaţia este foarte bine încheiată, dar în ea se întâlnesc totuşi specii fără valoare
furajeră, cum sunt: bărboasă, obsigi, osul-iepurelui, dăunătoare şi toxice, ca: alior, scaieţi,
piciorul-cocoşului.
Valoarea pastorală este bună, cu producţie de 7,5 - 12,5 t/ha MV şi o capacitate de
păşunat de 1 - 1,5 UVM/ha.

Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de bărboasă sunt cele mai răspândite tipuri de pajişti
derivate din cele de Festuca valesiaca şi Festuca rupicola, ca efect al păşunatului abuziv,
neraţional şi al eroziunii solului, din Podişul Moldovei, Depresiunea Transilvaniei, Podişul
Dobrogei, precum şi al unor enclave din Dealurile Olteniei şi Banatului. Botriochloa ischaemum
este o specie oligotrofă, xerofită cu largă amplitudine ecologică din zona de stepă până în
subetajul gorunului şi chiar al fagului, în special pe coastele însorite, moderat până la foarte
puternic înclinate, cu grade diferite de eroziune a solului.
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Solurile dominante sunt regosolurile, solurile brune argiloiluviale, brune luvice şi
luvisoluri albice. Vegetaţia acestui tip de pajişte derivată este frecvent invadată de buruieni,
specii dăunătoare şi toxice, precum: alior, lumânărică, scaieţi, pelin, pojarniţă.
Valoarea pastorală şi productivitatea sunt foarte slabe, cu producţii de 1,5 - 5 t/ha MV, în
funcţie de intensitatea degradării, cu o capacitate de păşunat în jur de 0,3 - 0,4 UVM/ha.
• PAJIŞTI ZONALE PREMONTANE ŞI MONTANE
Pajiştile de Agrostis capillaris (A. tenuis) (iarba-câmpului)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) ocupă cele mai
mari suprafeţe în zona de deal şi cea montană inferioară, începând de la altitudinea de 200 - 300
m până la peste 1.200 m, din subzona stejarilor şi gorunului până în subetajul fagului şi al
amestecurilor de fag cu răşinoase.
În teritoriu se disting pajişti de Agrostis capillaris de productivitate bună pe terenuri
plane sau uşor înclinate cu soluri mai bogate şi pajişti cu productivitate mijlocie pe terenuri cu
înclinaţie mare şi expoziţii însorite pe soluri mai sărace acide.
Solurile de sub pajiştile de iarba-câmpului sunt brune argiloiluviale, brune luvice,
luvisoluri albice, brune eumezobazice cu reacţie slab acidă până la neutre pentru pajiştile mai
bune şi puternic acide pentru cele de productivitate mijlocie.
Agrostis capillaris este o graminee valoroasă din punct de vedere furajer, cu grad ridicat
de consumabilitate. Vegetaţia are în componenţă numeroase specii cu valoare furajeră ridicată,
dar şi specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice. Adesea, aceste pajişti sunt invadate şi de vegetaţie
lemnoasă dăunătoare, ca: păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa),
măceşul (Rosa canina), în zone mai uscate şi alunul (Corylus avellana), carpenul (Carpinus
betulus), mesteacănul (Betula pendula) în zone mai umede.
Valoarea pastorală a pajiştilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o producţie de
10 - 15 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 1,0 - 1,2 UVM/ha.
A doua categorie de pajişti de acest tip, cu productivitate mijlocie, are o valoare pastorală
mijlocie cu 5,0 - 7,5 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 0,5 - 0,8 UVM/ha.
• PAJIŞTI AZONALE
Pajiştile din lunci şi depresiuni
Aceste pajişti sunt influenţate în mare măsură de condiţiile de sol şi umiditate specifice
luncilor râurilor şi depresiunilor intramontane. Pădurile de luncă (zăvoaiele) sunt răspândite în
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albiile majore ale râurilor, având ca specii dominante arinul negru (Alnus glutinosa), plopul alb
(Populus alba), sălcii (Salix sp.), ulmi (Ulmus sp.), la altitudine arinul alb (Alnus incana).
Vegetaţia ierboasă poate fi dominată de următoarele specii care edifică tipuri de pajişti
distincte: Agrostis stolonifera (iarba-câmpului), Alopecurus pratensis (coada-vulpii), Poa
pratensis (firuţa), Lolium perenne (iarba de gazon, raigrasul peren), Arrhenatherum elatius
(ovăsciorul) şi Festuca pratensis (păiuşul de livezi), precum şi alte specii foarte valoroase
furajere care au fost introduse deja în cultură.
Modul de folosinţă al acestor pajişti este în regim de fâneaţă şi uneori mixt, fâneaţăpăşune. Aceste tipuri de pajişti naturale au producţiile cele mai ridicate, datorită regimului de
umiditate favorabil şi solurilor bogate aluvionare din luncile râurilor.
Valoarea pastorală este bună spre foarte bună, cu producţii de 7,5 - 15 t/ha MV, în funcţie
de tipul şi modul de întreţinere.

Principalele specii de plante de interes praticol
În cadrul perimetrului Angofa în habitatele praticole, utilizate ca drept păşuni şi fâneţe,
pot fi regăsite următoarele specii de plante (prezentate conform Anexei Nr. 3 şi 4 la ghidul-cadru
pentru amenajamentul pastoral, Anexă la normele metodologice pentru Hotărârea Nr. 78 din 4
februarie 2015):
Principalele plante din vegetaţia păşunilor şi fâneţelor
Nr.
crt.

Denumirea
ştiinţifică
(populară)
GRAMINEE
1
Alopecurus
pratensis
(coada-vulpii)
2

3

4

5

Arrhenatheum
elatius
(ovăscior)
Agrostis
capillaris
(iarba-câmpului)
Agrostis
stolonifera
(moleaţă)
Agropyron

Formaţii de pajişti şi
condiţiile ecologice
unde trăieşte

Însuşiri morfologice şi
biologice

Productivitatea

Fâneţe de lunci cu
soluri revene şi bogate

Înălţime 70 - 80 cm.
Rezistentă la ger şi
inundaţii, sensibilă la
secetă
Tufă rară de 1 - 1,3 m,
tipică de fâneaţă

Mare

Bună

Foarte mare

Foarte bună

Fâneţe cu soluri
profunde şi bogate
Pajişti de deal şi munte
pe soluri sărace

Tufe rare, de 40 - 60
Mijlocie
cm, înfloreşte târziu şi
otăveşte bine.
Pajişti de lunci cu exces Plantă cu stoloni, de 70 Mare
de umiditate şi soluri
- 80 cm, foarte
bogate
rezistentă la inundaţii,
sensibilă la secetă
Fâneţe de luncă pe
Plantă cu stoloni,
Mare

Valoarea
furajeră

Bună

Bună

Mijlocie
50

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

repens
(pir târâtor)
Anthoxantum
odoratum
(viţelarul)

soluri nisipoase

înaltă, rezistentă la
secetă
Pajişti de deal şi munte, Tufă rară, scundă (20 soluri sărace
30 cm), înfloreşte
timpuriu, are miros
specific de cumarină.
Botriochloa
Pajişti de deal pe soluri Talie mijlocie (40 - 50
ischaemum
uscate, erodate şi pante cm), foarte rezistentă la
(bărboasă)
însorite.
secetă
Bromus inermis
Pajişti de silvostepă pe Plantă stoloniferă, 80 (obsigă nearistată) soluri mai bogate
100 cm înălţime,
rezistentă la secetă şi
ger
Briza media
Pajişti de deal şi munte, Tufă rară cu talie
(tremurătoare)
pe soluri mai sărace
mijlocie, rezistentă la
ger, ornamentală
Calamagrostis
În păduri rărite sau
Plantă cu rizomi,
arundinacea
defrişate pe soluri
înălţime 70 - 130 cm,
(trestia de pădure) afânate revene
frunze aspre, otăveşte
greu.
Cynosurus
Pajişti de deal şi munte Tufă rară cu talie
cristatus
cu soluri revene şi
mijlocie, pretenţioasă
(pieptănariţă)
relativ bogate
la umezeală, otăveşte
bine.
Dactylis
Pajişti de deal şi lunci
Tufă rară cu înălţime
glomerata
cu soluri revene,
de 80 - 120 cm,
(golomăţ)
bogate, cultivat
înălţime foarte
timpurie, otăveşte bine
după coasă şi păşunat.
Deschampsia
Pajişti de munte, soluri Tufă deasă, 60 - 120
caespitosa
acide, bătătorite cu
cm înălţime, nu rezistă
(târsă)
umezeală ridicată
la secetă, suportă bine
păşunatul.
Deschampsia
Pajişti de munte cu
Tufă rară, 50 - 60 cm
flexuose
soluri sărace, acide,
înălţime, rezistă bine la
(păiuş de munte)
revene
păşunat, otăveşte greu.
Festuca
Pajişti de luncă pe
Tufă rară, 60 - 100 cm
arundinacea
soluri cu umezeală
înălţime, frunze mai
(păiuş înalt)
multă, cultivată
aspre, rezistentă la
păşunat, sensibilă la
secetă
Festuca pratensis Fâneţe de luncă, cu
Tufă rară, 50 - 70 cm
(păiuş de livezi)
soluri profunde, bogate, înălţime, sensibilă la
cultivată
secetă, otăveşte bine.
Festuca rubra
Pajişti de deal şi munte Tufă mixtă, 50 - 70
(păiuş roşu)
pe soluri mai acide,
cm, sensibilă la secetă,
permeabilă, cultivată
foarte rezistentă la ger
şi păşunat
Festuca rupicola Păşuni de câmpie până Tufă deasă, 20 - 30 cm,

Mică

Slabă

Mică

Slabă

Foarte mare

Foarte bună

Slabă

Mijlocie

Mare

Redusă

Mijlocie

Bună

Mare

Foarte bună

Mare

Redusă

Mică

Mică

Mare

Mijlocie

Mare

Foarte bună

Mare

Bună

Mică

Mijlocie
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(F. sulcata)
(păiuş de
silvostepă)
Holcus lanatus
(flocoşică)

la premontane pe soluri
uscate

rezistentă la geruri,
secetă şi păşunat

Fâneţe pe soluri cu
regim hidric bogat

Mijlocie

Slabă

20

Lolium perenne
(raigras englez)

Păşuni de câmpie şi
dealuri pe soluri
profunde şi bogate,
cultivată

Mare

Foarte bună

21

Lolium
multiflorum
(raigras italian)
Molinia coerulea
(iarbă albastră)

Sălbăticită, pe soluri
fertile cu regim hidric
bun, cultivată
Pajişti pe soluri
turboase cu exces de
umezeală
Fâneţe de lunci sau
soluri bogate, umede,
cultivată recent

Tufă rară, 50 - 80 cm,
plantă păroasă,
sensibilă la secetă,
otăveşte bine.
Tufă rară, 30 - 50 cm,
sensibilă la uscăciune
şi ger, rezistă foarte
bine la păşunat şi
călcare.
Tufă rară, 40 - 60 cm,
foarte sensibilă la
secetă şi ger
Tufă deasă, 80 - 100
cm, frunze foarte aspre

Mare

Foarte bună

Mijlocie

Scăzută

Plantă cu rizomi 1,5 - 2
m, rezistentă la ger,
otăveşte bine, sensibilă
la păşunat.
Plantă cu rizomi peste
2 m, otăveşte bine
după coasă.
Plantă cu rizomi scurţi,
20 - 40 cm, rezistentă
la ger
Tufă rară, 60 - 120 cm,
sensibilă la secetă

Foarte mare

Mijlocie

Foarte mare

Slabă

Mică

Mijlocie

Foarte mare

Foarte bună

Tufă mixtă, 40 - 60
cm, rezistentă la
secetă, ger, păscut şi
călcat
Tufă rară, 50 - 70 cm,
rezistentă la umbrire,
otăveşte mai greu.
Plantă de talie mică (50
cm), rezistentă la
păşunat
Tufă rară, 40 - 80 cm,
sensibilă la secetă,
otăveşte puternic după
coasă.

Mare

Foarte bună

Mică

Bună

Mică

Bună

Mare

Bună

Tulpini de 50 - 60 cm,
rezistentă la ger şi
uscăciune

Mijlocie

Mijlocie

19

22

23

24

25

26

Phalaris
arundinacea
(ierbăluţă, iarbă
albă)
Phragmites
australis
(trestia)
Phleum alpinum
(timoftică de
munte)
Phleum pratense
(timoftică)

Pajişti de mlaştini şi
bălţi
Păşuni subalpine cu
soluri acide, sărace
Pajişti de dealuri
umede şi montane,
soluri fertile, cultivată
Păşuni de deal şi
montane, preferă soluri
bogate, cultivată

27

Poa pratensis
(firuţă)

28

Poa nemoralis
(firuţă de pădure)

29

Poa annua
(firuţa măruntă)

Poieni umbrite din
păduri pe soluri mai
bogate
Păşuni alpine, pe soluri
acide, târlite

30

Trisetum
flavescens
(ovăsciorul auriu)

Fâneţe de deal şi lunci
pe soluri mai umede şi
bogate

LEGUMINOASE
31 Anthyllis
vulneraria
(vătămătoare)

Pajişti montane, pe
soluri pietroase,
calcaroase însorite
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Galega officinalis Fâneţe de luncă sau alte Tulpini de 60 - 100
(ciumărea)
zone umede, bogate
cm, otăveşte slab,
suspect otrăvitoare
pentru oi.
Genista tinctoria Pajişti de dealuri şi
Tulpini de 40 - 80 cm,
(drobiţă)
munte pe soluri acide,
flori galbene
sărace
Lathyrus
Fâneţe din zona
Tulpini urcătoare 60 pratensis
păduroasă mai umedă
70 cm, longevitate
(lintea-pratului)
mare
Lotus
Pajişti din zona de deal Tulpină înaltă de 20 corniculatus
şi montană pe soluri
40 cm, rezistent la
(ghizdei)
foarte diferite ca
secetă, aciditate,
fertilitate şi reacţie,
otăveşte bine, nu
cultivată
produce meteorizaţii la
animale.
Medicago falcata Fâneţe din zona de deal Tulpină înaltă de 40 (lucerna galbenă) şi premontană pe coaste 70 cm, foarte rezistentă
uscate
la secetă şi ger,
otăveşte mai slab.
Medicago
Pajişti şi pârloage din
Plantă anuală, 15 - 20
lupulina
zonele de deal şi
cm, rezistentă la secetă
(lucerna măruntă) montană
Medicago sativa
Sălbăticită în fâneţe pe Tulpină înaltă de 60 (lucerna albastră) soluri bogate, profunde, 80 cm, foarte rezistentă
cultivată
la secetă, otăveşte
foarte bine.
Melilotus albus
Fâneţe şi pârloage mai Plantă bianuală, foarte
(sulfina albă)
umede din zonele de
înaltă 1,2 - 1,5 m,
deal şi munte, cultivată rezistentă la ger,
otăveşte mai slab.
Melilotus
Fâneţe şi pârloage pe
Plantă bianuală, 1 - 1,2
officinalis
terenuri mai uscate din m, rezistentă la ger şi
(sulfina galbenă)
zonele de deal
secetă
Onobrychis
Pajişti de deal şi
Tulpină de 40 - 60 cm,
viciifolia
premontane, cu soluri
foarte rezistentă la
(sparceta)
calcaroase, cultivată
secetă, otăveşte mai
slab, nu produce
meteorizaţii.
Trifolium
Păşuni de munţi înalţi, Tulpină de 20 - 40 cm,
alpestre
pe stâncării şi coaste
rezistentă la ger şi
(trifoi alpin)
uscăciune, otăveşte
slab.
Trifolium
Păşuni de dealuri şi
Plantă anuală, 15 - 20
campestre
munte, pe diferite soluri cm, se pretează la
(trifoi galben)
păşunat.
Trifolium
Fâneţe din zona de deal Tulpini de 40 - 50 cm,
hybridum
şi montană mai umedă, sensibil la secetă,
(trifoi corcit)
pe soluri bogate
rezistent la ger,

Mare

Mijlocie

Mică

Slabă

Mare

Mijlocie

Mare

Bună

Mijlocie

Foarte bună

Mică

Bună

Foarte mare

Foarte bună

Foarte mare

Mijlocie

Mare

Mijlocie

Mare

Foarte bună

Mijlocie

Bună

Mijlocie

Bună

Mare

Bună
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Trifolium
montanum
(trifoi de munte)
Trifolium
pannonicum
(trifoi panonic)

Fâneţe de deal şi munte
pe coaste însorite, cu
soluri sărace
Fâneţe de deal şi munte
pe soluri sărace

47

Trifolium
pratense
(trifoi roşu)

Pajişti de luncă, deal şi
munte, pe soluri mai
bogate, cultivat

48

Trifolium repens
(trifoi alb)

49

Vicia cracca
(măzăriche)

Pajişti de luncă, deal şi
munte, pe soluri mai
bogate şi umiditate
optimă, cultivat
Pajişti de lunci, dealuri,
cu soluri foarte diferite,
cultivată

45

46

otăveşte slab.
Tulpini de 30 - 50 cm,
rezistent la secetă,
otăveşte mai greu.
Tulpină de 30 - 50 cm,
frunze păroase,
otăveşte greu după
coasă.
Talia 50 - 60 cm,
sensibil la ger şi secetă,
otăveşte puternic după
coasă.
Tulpini târâtoare,
sensibil la secetă,
otăveşte foarte puternic
după coasă şi păşunat.
Tulpină urcătoare, 40 100 cm, longevivă

Mijlocie

Mijlocie

Mijlocie

Slabă

Foarte mare

Foarte bună

Mare

Foarte bună

Mare

Bună

Specii de plante din alte familii botanice prezente în perimetrul Angofa
Nr.
crt.
1

Denumire

Răspândire

Însuşiri

Achillea millefolium (coadaşoricelului)

Pajişti din toate
zonele, foarte
răspândit
Pajişti din etajul
montan
Fâneţe de deal şi
munte
Pajişti de deal şi
munte
Pajişti uscate, poieni

Perenă, cu
rizomi, aromată

2

Alchemilla vulgaris (creţişoară)

3

Carum carvi (chimion)

4

Cichorium inthybus (cicoare)

5

Filipendula hexapetala (aglică)

6

Geranium pratense (ciocul-berzei)

Pajişti de deal şi
munte

7

Plantago lanceolata (pătlagina)

8
9

Prunella vulgaris (busuioc
sălbatic)
Rumex acetosa (măcriş)

10

Taraxacum officinale (păpădie)

11

Thymus montanus (cimbrişor)

Pajişti din toate
zonele
Păşuni din zone de
deal şi munte
Fâneţe de luncă, deal
şi munte
Pajişti din toate
zonele
Pajişti de deal şi
munte

Perenă, frunze
palmate
Bianuală, 40 60 cm
Perenă, tulpina
30 - 70 cm
Perenă, 30 - 80
cm
Perenă cu
rizomi, 30 - 60
cm
Perenă, frunze
înguste
Perenă, 15 - 20
cm
Perenă, talie
înaltă
Perenă, frunze
în rozetă
Perenă, miros
penetrant

Consum
ată
Verde şi
fân
Verde şi
fân
Verde şi
fân
Verde
Verde
Verde şi
fân
Verde şi
fân
Fân
Verde şi
fân
Verde şi
fân
Verde şi
fân

54

Specii de plante dăunătoare şi toxice din pajiştile de la Angofa
Denumire ştiinţifică
(populară)

Răspândire

Substanţa toxică

1

Adonis vernalis
(ruşcuţă)

Păşuni de deal

Glucozidul
adonidina

2

Caltha laeta
(calcea-calului)
Chelidonium majus
(rostopasca)
Colchicum autumnale
(brânduşa de toamnă)

Păşuni umede

Specii de
Acţiune
animale ce pot toxică
fi intoxicate
Toate speciile Diaree,
sistem
cardiovascu
lar
Toate speciile

Tufişuri, locuri
umbroase
Pajişti de deal
şi munte

Chelidonină

Porci, capre

Alcaloidul
colchicină

Toate speciile

5

Conium maculatum
(cucută)

Pajişti umede,
tufişuri

Conhidrină,
coniină

Toate speciile

6

Cicuta virosa
(cucuta de apă)

Locuri
mlăştinoase

Cucuroxină şi
uleiuri eterice

Toate speciile

7

Cynanchum vincetoxicum
(iarba-fiarelor)

Tufişuri

Glicozidul,
vincetoxina

Oi

8

Delphinium consolida
(nemţişorul)
Equisetum palustre
(coada-calului)

Locuri părăsite

Delfinina din
seminţe
Alcaloidul
equisetină

Bovine şi
ovine
Bovine şi cai

10

Euphorbia cyparissias
(laptele-câinelui)

Pajişti uscate de Euforbină
deal

Toate speciile

11

Gratiola officinalis
(vaninariţa)
Hypericum perforatum
(pojarniţă)
Papaver rhoeas
(macul roşu)

Fâneţe umede

Cai şi bovine

Pteridium aquilinum
(feriga)
Ranunculus acer
(piciorul-cocoşului)
Ranunculus sceleratus
(boglari)

Nr.
crt.

3
4

9

12
13

14
15
16

Pajişti de deal

Glucozidul
graţiolina
Uleiuri eterice

Terenuri
părăsite

Narcotic
puternic

Pajişti de deal
şi munte
Pajişti umede

-

Cai

Vărsături,
colici
Aparatul
digestiv şi
respirator
Sistem
nervos şi
digestiv
Salivaţie,
diaree,
frisoane
Rinichii şi
căile
urinare
Sistemul
nervos
Sistemul
nervos,
ficat,
rinichi
Sistemul
nervos,
aparatul
digestiv
Aparatul
digestiv
Aparatul
digestiv
Amorţeală
şi simptome
de turbare
Cancer

Uleiuri eterice

Cai şi bovine

Irită pielea

Păşuni umede

Uleiuri eterice

Cai şi bovine

Sistemul
nervos,

Pajişti cu exces
de umiditate

Toate
animalele
Bovine
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17

Stellaria graminea
(rocoţea)

Fâneţe de deal
şi munte

-

18

Thalictrum aquilegifolium
(rutişorul)

Pajişti de deal
şi munte

Alcaloizi

19

Veratrum album
(ştirigoaie)

Păşuni montane
şi subalpine

Protoveratrină,
jervinină

mucoasa
digestivă
Cai
Febră,
tremurături,
salivaţie,
astenie
Porci
Aparatul
respirator şi
sistemul
nervos
Cai, bovine şi, Sistemul
uneori, oi
nervos şi
cardiovascu
lar

Specii de plante ce pot dăuna produselor animaliere de la Angofa
Nr crt

Denumirea ştiinţifică

Răspândire

Prin ce dăunează

(populară)
1

Alliaria officinalis (usturoiţa) Păşuni umbrite lângă Imprimă laptelui gust de usturoi
păduri

2

Allium ursinum (dragavei)

Fâneţe umede de deal

Schimbă gustul şi culoarea

şi munte

laptelui

3

Arctium lappa (brusturul)

Locuri părăsite

Impurifică lâna

4

Artemisia austriaca (peliniţa)

Păşuni degradate de

Imprimă laptelui gust amar

deal
5

Bidens tripartita (dentiţă)

Terenuri cu exces de

Impurifică lâna

umiditate
6

Carduus acanthoides (spini)

Pajişti umede

Impurifică lâna

7

Lepidium ruderale

Pajişti uscate de deal

Depreciază calitatea cărnii

Pajişti uscate de deal

Impurifică lâna

(păducherniță)
8

Onopordon acanthium
(scaiul măgăresc)

9

Thlaspi arvense (punguliţă)

Terenuri părăsite

Imprimă laptelui gust neplăcut

10

Xanthium sp. (cornuţi)

Terenuri părăsite

Imprimă laptelui gust neplăcut

Tipurile de pajişte şi habitatele Natura 2000
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Pentru caracterizarea şi conservarea biodiversităţii vegetației pajiștilor, după aderarea
României la Uniunea Europeană este utilizat termenul de habitat (sensu definiţiei OUG 57/2007)
care se suprapune într-o oarecare măsură cu tipurile de vegetație descrise mai înainte şi utilizate
de agronomi. În funcţie de valoarea conservativă (exprimată în funcţie de mai mulţi factori
precum speciile rare sau bogăţia de specii) tipurile de pajişti au corespondenţe între habitatele
Natura 2000. În general în ţara noastrăă, habitatele cu cea mai scăzută valoare conservativă sunt:
37 – pajişti umede şi comunităţi de ierburi înalte (buruienişuri), 63 – vegetaţie chinofilă şi 87 –
comunităţi ruderale, care în general au o vegetaţie degradată.

Principalele tipuri de habitate praticole din perimetrul Angofa (valorile C.V.; V.P; UMV
extrase din Maruşca et al., 2014)
Cod Habitat

Habitat

Tipul de

N2000

(clasificare

pajişte

C.V.

V.P.

UMV/ha

R

40-60

1

M

40-60

1

R-M

10-20

0,3

R

5-15

0,2

Doniţă et al)
6520

R3803Pajişti

Pajiştile

sud-est

Agrostis

de

carpatice

de capillaris (A.

Agrostis

tenuis) (iarba-

capillaris şi

câmpului)

Festuca rubra
R3804Pajişti

Pajiştile

de

daco-getice de Agrostis
Agrostis

capillaris (A.

capillaris şi

tenuis) (iarba-

Anthoxanthum câmpului)
odoratum
6240

R3414Pajişti

Pajiştile

ponto-

Festuca

panonice

de

de valesiaca

Festuca

(păiuş stepic);

valesiaca
R3415Pajişti

Pajiştile

ponto-

Festuca

de
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balcanice

de rupicola

(F.

Botriochloa

sulcata)

ischaemum şi

(păiuş

Festuca

silvostepă);

valesiaca

Pajiştile

de

degradate de
Botriochloa
ischaemum
(bărboasă)
6210

R3408Pajişti
dacice

Pajiştile

de

10-20

0,3

R-M

1-5

0,1

R-M

30-60

0,9

m

40-70

1,1

de Festuca

Bromus

rupicola

erectus,

sulcata)

Festuca

(păiuş

rupicola

silvostepă);

şi

M

(F.

de

Koeleria

macrantha
6430

R3708

-

Comunităţi
daco-getice cu
Angelica
syslvestris,
Crepis
paludosa

şi

Scirpus
sylvaticus
6440

R3715 Pajişti Pajiştile
danubian-

lunci

panonice

de depresiuni

din
şi

Agrostis
stolonifera
R3716 Pajişti Pajiştile
danubian-

lunci

din
şi
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pontice de Poa depresiuni
pratensis,
Festuca
pratensis

şi

Alopecurus
pratensis
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CAPITOLUL 4. Recomandări
biodiversitate

de

management

integrat

agro-

4.1. Fundamentarea recomandărilor de management integrat agro-biodiversitate
Fundamentarea recomandărilor constă în soluţiile ecologice, tehnologice şi tehnice care
asigură realizarea obiectivelor privind gospodărirea raţională a suprafeţelor de teren din cadrul
proiectului. Recomandările efectuate respectă codul de bune practici în fermă (aprobate prin
Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice Nr. 1234/14.11.2006) şi de conservare
a biodiversităţii (în special din siturile care fac parte din Reţeaua Natura 2000, conform OUG
57/2007) şi sunt în concordanţă cu condiţiile pedoclimatice ale arealului unde se află amplasate
terenurile. În acelaşi timp sunt abordate şi prevederile din Hotărârea privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1064/2013, precum şi Hotărârea nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.064/2013.
4.2. Recomandări de management integrat agro-biodiversitate
Recomandările de management integrat agro-biodiversitate au rezultat în urma analizei
agro-ecosistemului şi a indicatorilor de biodiversitae relevanţi, prin împărţirea (divizarea) agroecosistemului în subsisteme şi elemente componente (agricole şi de biodiversitate-zonare), de
examinare calitativă şi cantitativă a acestora şi de determinare a legăturilor lor intra- şi
intersistemice, inclusiv cu mediul înconjurător, în vederea identificării şi cuantificării
fenomenelor care perturbă sau stânjenesc structura şi funcţionarea agro-ecosistemului analizat.

4.2.1. Areale importante pentru vegetaţia din zona Angofa
În general, în perimetrul studiat arealele cele mai bine conservate din punctul de vedere al
argo-biodiversităţii sunt reprezentate de terenuri care nu au o valoare argo-pastorală foarte
ridicată, fiind amplasate pe pante abrupte. Aceste areale pot fi încadrate la habitate cu valoare
conservativă moderată până la ridicată unde aplicarea unui management de tip extensiv al
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activităţilor agricole să asigure menţinerea şi perpetuarea unuor ecotipuri (soiuri) locale de
seminţe. Arealele cu pajişti bine conservate fac parte din habitatele 6520 - Fâneţe montante,
6240* - Pajişti stepice subpanonice şi 6210* - Pajişti calcifile uscate. Aceste areale pot funcţiona
în regiune în viitor ca centre de dispersie a unor specii în pajiştile degradate, pentru refacerea
biodiversităţii acestora (vezi harta cu Zonarea).

Figura 16: Pajişte a habitatului 6520 în curs de refacere la circa 10 ani după abandonarea
păşunatului intensiv cu ovine

4.2.2. Recomandări de management agro-biodiversitate
Zonarea şi propuneri pentru managementul agro-biodiversităţii
În continuare se prezintă zonarea terenurile cu diferite tipuri de utilizări (arabil, păşune,
fâneaţă, mixtă) cu referiri speciale asupra zonelor (parcelelor) în care au fost identificate
elemente relevante şi semnificative de argo-biodiversitate a căror management integrat ar putea
duce la conservarea şi la efectuarea unor activităţi care să se înscrie în domeniul argiculturii
ecologice şi a dezvoltării durabile din punct de vedere economic, ecologic şi cultural al zonei.
În acelaşi timp, aceste areale pot funcţiona în regiune pe viitor ca centre de dispersie a
unor specii în pajiştile degradate, pentru refacerea biodiversităţii şi productivităţii acestora.
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Arealele importante pentru menţinerea agro-biodiversităţii în cadrul perimetrului Angofa,
informaţiile ştiinţifice culese din teren, precum şi informaţiile referitoare laterenurile din zonă,
caracteristicile geografice şi climatice au fost georeferenţiate şi introduse în format digital într-un
Sistem Geografic Informatic – SIG (Geographic Information System - GIS), sistem care permite
analiza integrată a a parametrilor, precum şi calcurarea unor atribute importante precum locul
(spaţiul geografic) unde se regăsesc, sau suprafeţele pe care trebuie aplicate anumite activităţi.
Având în vedere toate aceste elememente a rezultat zonarea arealelor importante pentru
menţinerea agro-biodiversităţii din cadrul perimetrului de la Angofa-Sighişoara, pentru care s-au
elaborat şi recomandări de management conservativ, tradiţional, pentru desfăşurarea de activităţi
argricole ecologice.
Astfel, perimetrul total de la Angofa are 1377 ha, din care s-au analizat 843.6 ha. În cadrul
terenurilor analizate, 22.9 ha sunt suprafeţe ocupate de Culturi Permanente, 26.68 ha sunt
Neporoductive (Zone Umede) din punct de vedere agricol sunt fâneţe, 98.34 ha sunt Păşuni
Permanente, iar 698.69 ha sunt Terenuri Arabile (Figura 15). Astfel, pe întreg perimetrul studiat
au fost identificate două zone majore în care se aplică pachete de măsuri de management agrobiodiversitate:
•

Pachetul Crex: protejarea unor specii prioritare prin continuarea implementării pachetelor
3, 6 şi 7 din cadrul măsurii 214 „Plăţi de agromediu” din cadrul PNDR 2007-2013
privind condiţii speciale de management a pajiştilor sau terenurilor agricole
reprezentative pentru păsări sau pentru fluturi (nevoia 12). Din cadrul perimetrului de la
Angofa, pachetul Crex se aplică pe 268.45 ha.

•

Pachetul HNV: menținerea biodiversității și a valorii de mediu a suprafețelor agricole cu
înaltă valoare naturală (HNV) și a sistemelor agricole (nevoia 12). Acţiunea este o
extindere a pachetelor 1 şi 2 din cadrul măsurii 214 „Plăţi de agromediu” din cadrul
PNDR 2007-2013 fiind extinse zonele cu Înaltă Valoare Naturală şi la alte areale decât
pajiştile semi-naturale şi livezile tradiţionale extensive. Din cadrul perimetrului de la
Angofa de 1377 ha, pachetul HNV se aplică pe 684 ha.
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Tabel 1: Elementele de agro-biodiversitate în perimetrul Angofa în care se aplică
Pachetul Crex
Cod poligon cu
măsura Crex
CR1
CR2

Element Agro-Biodiversitate
E5.1 Pajişti antropogene

CR3

F9.2 Culturi agricole și grădini de legume
6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din
Cnidion dubii

Suprafaţa
(ha)
Utilizare teren
26.21
TA- Terenuri Arabile
HN-Neporoductive
9.90
(Zone Umede)
2.40
9.93

TA- Terenuri Arabile
HN-Neporoductive
(Zone Umede)

7.23

TA- Terenuri Arabile

2.37
1.29

PP- Păşuni Permanente
TA- Terenuri Arabile

25.34
14.04
7.66
19.33
1.68
7.11
13.46

TA- Terenuri Arabile
TA- Terenuri Arabile
TA- Terenuri Arabile
TA- Terenuri Arabile
TA- Terenuri Arabile
TA- Terenuri Arabile
PP- Păşuni Permanente

2.77
8.71
16.80

TA- Terenuri Arabile
PP- Păşuni Permanente
TA- Terenuri Arabile

17.17

PP- Păşuni Permanente

53.49

PP- Păşuni Permanente

17.32

TA- Terenuri Arabile

4.24

TA- Terenuri Arabile

CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR15
CR16
CR17
CR18
CR19
CR20
CR21

F9.2 Culturi agricole și grădini de legume
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi fâneţe
păscute după cosit
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi fâneţe
păscute după cosit
C3.2.1 Stufărişuri
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi fâneţe
păscute după cosit
C3.1 Fitocenoze hidrofile bogate în specii
C3.1 Fitocenoze hidrofile bogate în specii
C3.1 Fitocenoze hidrofile bogate în specii
C3.1 Fitocenoze hidrofile bogate în specii
C3.1 Fitocenoze hidrofile bogate în specii
6240* Pajişti stepice subpanonice
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi fâneţe
păscute după cosit
6240** Pajişti stepice subpanonice
C3.2.1 Stufărişuri
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi fâneţe
păscute după cosit
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi fâneţe
păscute după cosit
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi fâneţe
păscute după cosit
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi fâneţe
păscute după cosit

Tabel 2: Elementele de agro-biodiversitate în perimetrul Angofa în care se aplică
Pachetul HNV
Cod măsură
Suprafaţa
HNV
Element Agro-Biodiversitate
(ha)
Utilizare teren
HNV1
E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi
14.40
TA- Terenuri Arabile
fâneţe păscute după cosit
HNV2

E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi

0.58

PP- Păşuni Permanente
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fâneţe păscute după cosit
HNV3

E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi

15.66

TA-Terenuri Arabile

21.47

TA- Terenuri Arabile

fâneţe păscute după cosit
HNV4

E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi
fâneţe păscute după cosit

HNV5

6520 Fâneţe montane

6.13

TA- Terenuri Arabile

HNV6

E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi

34.86

TA- Terenuri Arabile

fâneţe păscute după cosit
HNV7

I1 Culturi agricole și grădini de legume

32.68

TA- Terenuri Arabile

HNV8

I1 Culturi agricole și grădini de legume

1.23

TA- Terenuri Arabile

HNV9

I1 Culturi agricole și grădini de legume

1.09

TA- Terenuri Arabile

HNV10

I1 Culturi agricole și grădini de legume

33.44

TA- Terenuri Arabile

HNV11

E5.1 Pajişti antropogene

26.21

TA- Terenuri Arabile

HNV12

6240* Pajişti stepice subpanonice

22.90

CP-Culturi Permanente

HNV13

I1 Culturi agricole și grădini de legume

3.27

TA- Terenuri Arabile

HNV14

C3.2 Fitocenoze de rogozuri, graminee

145.75

TA- Terenuri Arabile

13.72

TA- Terenuri Arabile

9.90

HN-Neporoductive

şi alte specii acvatice înalte altele decat
Phragmites
HNV15

I1 Culturi agricole și grădini de legume

HNV16

F9.2

Tufărişuri

ripariene

sau

de

(Zone Umede)

mlaştină cu Salix
HNV17

6210 Pajişti xerofile seminaturale şi

28.93

TA- Terenuri Arabile

2.40

TA- Terenuri Arabile

129.81

TA- Terenuri Arabile

44.37

TA- Terenuri Arabile

facies cu tufişuri pe substrate calcaroase
HNV18

6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor
din Cnidion dubii

HNV19

6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor
din Cnidion dubii

HNV20

E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi
fâneţe păscute după cosit

HNV21

E5.1 Pajişti antropogene

1.57

PP- Păşuni Permanente

HNV22

6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor

0.99

PP- Păşuni Permanente

din Cnidion dubii

64

HNV23

F9.2

Tufărişuri

ripariene

sau

de

6.85

(Zone Umede)

mlaştină cu Salix
HNV24

HN-Neporoductive

E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi

15.46

TA- Terenuri Arabile

9.93

HN-Neporoductive

fâneţe păscute după cosit
HNV25

F9.2

Tufărişuri

ripariene

sau

de

(Zone Umede)

mlaştină cu Salix
HNV26

E2.1 Păşuni mezotrofe permanente şi

25.34

TA- Terenuri Arabile

14.04

TA- Terenuri Arabile

7.66

TA- Terenuri Arabile

13.46

PP- Păşuni Permanente

fâneţe păscute după cosit
HNV27

C3.1 Fitocenoze hidrofile bogate în
specii

HNV28

C3.1 Fitocenoze hidrofile bogate în
specii

HNV29

6240* Pajişti stepice subpanonice
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Figura 18: Zonele importante pentru agro-biodiversitate şi pachetele Crex şi HNV din perimetrul
Angofa. Semnificaţia codurilor pentru habitate şi pentru poligoane se regăseşte în Tabelele 1 şi
2.

66

Recomandările pentru menţinerea şi managementul elementelor de agro-biodiversitate în cadrul perimetrului de la Angofa se regăsesc în tabelul
de mai jos (Tabel 4).
Tabel 4: Zonele importante pentru agro-biodiversitate cu detalierea la nivelul poligoanelor şi a recomandările de management integrat. UT-modul
de utilizare a terenului (CP-Culturi Permanente; HN-Neporoductive (Zone Umede); PP-Păşuni Permanente; TA-Terenuri Arabile). UVM-unitate
vită mare.
Cod
pachet

Cod
habitat

Suprafata
(ha)

Utilizare
teren

CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR15
CR16
CR17

E5.1
F9.2
6440
F9.2
E2.1
E2.1
C3.2.1
E2.1
C3.1
C3.1
C3.1
C3.1
C3.1
6240*
E2.1
6240*
C3.2.1

26.21
9.90
2.40
9.93
7.23
2.37
1.29
25.34
14.04
7.66
19.33
1.68
7.11
13.46
2.77
8.71
16.80

TA
HN
TA
HN
TA
PP
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
PP
TA
PP
TA

Recomandări de management agro-biodiversitate
Conform măsurii agromediu, recomandare reconstrucţie
ecologică
Menţinere şi întreţinere
0,7 UVM, coasa dupa 15 iunie
Mentinere si intretinere
Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu P1
Masuri de intretinere
Conform masurii agromediu P1
conform masurii de agromediu
conform masurii de agromediu
conform masurii de agromediu
conform masurii de agromediu
conform masurii de agromediu
0,5 UVM, bovine, tarla mutat 1 data/3 zile
Conform masurii agromediu P1
0,5 UVM, bovine, tarla mutat 1 data/3 zile
Masuri de intretinere

CR18
CR19
CR20
CR21
HNV1
HNV2
HNV3
HNV4
HNV5
HNV6
HNV7
HNV8
HNV9
HNV10

E2.1
E2.1
E2.1
E2.1
E2.1
E2.1
E2.1
E2.1
6520
E2.1
I1
I1
I1
I1

17.17
53.49
17.32
4.24
14.40
0.58
15.66
21.47
6.13
34.86
32.68
1.23
1.09
33.44

PP
PP
TA
TA
TA
PP
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

HNV11
HNV12
HNV13
HNV14
HNV15
HNV16
HNV17
HNV18
HNV19
HNV20

E5.1
6240*
I1
C3.2
I1
F9.2
6210
6440
6440
E2.1

26.21
22.90
3.27
145.75
13.72
9.90
28.93
2.40
129.81
44.37

TA
CP
TA
TA
TA
HN
TA
TA
TA
TA

HNV21
HNV22
HNV23
HNV24

E5.1
6440
F9.2
E2.1

1.57
0.99
6.85
15.46

PP
PP
HN
TA

Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu P1
preferabil utiliz faneata, coasa dupa 15 iunie, utilaje mici
Conform masurii agromediu P1
masuri de intretinere locala a terenului arabil
masuri de intretinere locala a terenului arabil
masuri de intretinere locala a terenului arabil
masuri de intretinere locala a terenului arabil
Conform masurii agromediu, recomandare reconstructie
ecologica
0,5 UVM, bovine, tarla mutat 1 data/3 zile
masuri de intretinere locala a terenului arabil
Masuri de intretinere
masuri de intretinere locala a terenului arabil
Mentinere si intretinere
0,5 UVM, bovine, tarla mutat 1 data/3 zile
0,7 UVM, coasa dupa 15 iunie
0,7 UVM, coasa dupa 15 iunie
Conform masurii agromediu P1
Conform masurii agromediu, recomandare reconstructie
ecologica
0,7 UVM, coasa dupa 15 iunie
Mentinere si intretinere
Conform masurii agromediu P1
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HNV25
HNV26
HNV27
HNV28
HNV29

F9.2
E2.1
C3.1
C3.1
6240*

9.93
25.34
14.04
7.66
13.46

HN
TA
TA
TA
PP

Mentinere si intretinere
Conform masurii agromediu P1
conform masurii de agromediu
conform masurii de agromediu
0,5 UVM, bovine, tarla mutat 1 data/3 zile
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În general în cadrul agro-ecosistemului studiat în care, în prezentul raport nu sunt
recomandate alte măsuri/activităţi faţă de cele care au fost practicate până în prezent sau sunt
prevăzute în alte planuri/programe coform legislaţiei în vigoare (Hotărârea Guvernului
nr.1064/2013, precum şi Hotărârea nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.064/2013). În continuare sunt prezentate câteva informaţii suplimentare şi
generale referitoare la durata sezonului de păşunat, numărul ciclurilor de păşunat şi capacitatea
care să poată fi utilizate de către deţinătorul suprafeţelor de teren pentru un management adecvat
al suprafeţelor din precum şi pentru ca pe viitor datele încluse în prezentul raport să poată fi
folosite pentru întocmirea amenajamentului agro-pastoral.
Astfel, principalele măsuri de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor se
bazează pe înlăturarea sau diminuarea efectului factorilor limitativi ai productivităţii acestora.
Pentru determinarea măsurilor şi tehnologiilor de îmbunătăţire adecvate trebuie să se
stabilească în prealabil, cu exactitate, cauzele degradării pajiştii respective, deoarece aplicarea
oricărei măsuri de îmbunătăţire a covorului vegetal fără a se îndepărta cauzele degradării lui
conduce la unele rezultate bune, valabile doar pe termen scurt.
Principalele acţiuni tehnico-organizatorice menite să ducă la creşterea cantitativă şi
calitativă a producţiei de furaje de pe pajişti sunt:
a) măsuri ameliorative generale, care se aplică pe toate pajiştile afectate de factori
limitativi ai producţiei;
b) măsuri de îmbunătăţire fără înlocuirea totală a vechiului covor vegetal, denumite
măsuri de suprafaţă;
c) măsuri de refacere radicală a covorului ierbos prin înlocuirea totală a vechiului
covor vegetal cu amestecuri valoroase de graminee şi leguminoase perene de pajişti;
d) valorificarea superioară a producţiei pajiştilor prin păşunat;
e) valorificarea superioară prin recoltarea şi conservarea furajelor de pe pajişti.

Măsurile ameliorative generale care se aplică pe toate pajiştile afectate de diferiţi factori
limitativi ai producţiei sunt:
a) eliminarea excesului de umiditate;
b) combaterea eroziunii de adâncime şi alunecărilor solului;

c) corectarea reacţiei solului, respectiv aciditatea/alcalinitatea, prin lucrări de
amendare.

Măsurile de suprafaţă de îmbunătăţire a pajiştilor cuprind:

a) lucrările de întreţinere a pajiştilor ce constau în curăţarea de muşuroaie de orice
provenienţă, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre, nivelarea nanoreliefului,
împrăştierea dejecţiilor rămase în urma păşunatului sau după fertilizarea organică, aerarea
covorului vegetal;
b) îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare;
c) supraînsămânţarea pajiştilor.

Măsurile de refacere radicală a covorului ierbos constau din:
a) curăţarea de muşuroaie, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre;
b) distrugerea vechiului covor vegetal degradat;
c) îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare;
d) pregătirea patului germinativ;
e) reînsămânţarea cu amestecuri de plante furajere productive şi cu valoare furajeră
ridicată;
f) întreţinerea pajiştii nou-înfiinţate.
Dacă există diferenţe între măsurile de îmbunătăţire aplicate, determinate de variaţii
ale condiţiilor staţionale actuale, se va prezenta tehnologia pentru fiecare parcelă în parte.
Tabel 5: Date orientative privind fertilizarea pajiştilor permanente cu îngrăşăminte
chimice (kg s.a./ha/an)
Tipul de pajişte

N

P (2) O(5)

K (2) O

Festuca valesiaca
100-200
50-60 (20-25)
Festuca rupicola
100-200
50-60 (20-25)
50-60 (40-50)
Agrostis capillaris
- Productive
150-200
75-100 (35-45)
75-100 (60-80)
- Slabe
100-150
50-75 (20-35)
50-75 (40-60)
Festuca rubra
150
75 (50)
75 (60)
Nardus stricta
100
50 (20)
50 (40)
*Fertilizarea pajiştilor se va realiza pe baza unui plan de fertilizare anual, ţinând cont de cartarea
agrochimică.
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Amestecuri de ierburi recomandate pentru reînsămânţarea sau supraînsămânţarea pajiştilor
Se

vor

prezenta

atât

speciile

care

compun

amestecul

ce

urmează

a

fi

însămânţat/supraînsămânţat, cât şi cantitatea cu care participă acestea în amestec, conform
tabelului de mai jos. Lucrările de reînsămânţare sau supraînsămânţare vor fi efectuate doar acolo
unde este necesar, iar amestecul va conţine specii de graminee şi leguminoase perene de pajişti
pretabile condiţiilor staţionale şi modului de folosire, având în vedere şi restricţiile din cadrul
angajamentelor.
Tabel 6: Câteva date necesare pentru alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase
perene în condiţii de neirigare

Specia

Agropyron
pectinifor.
Bromus inermis

+
+

+

•

•

•

•

Dactylis glomerata

+

+

+

+

•

+

Festuca
arundinaceea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne

•

•

+

+

•

+

•
•
•

•
•
•

+
+
+

+
+
•

•
+
•

+
•
+

Phleum pratense
Poa pratensis
Lotus corniculatus

•
•
+

•
•
+

+
+
+

+
+
+

+
+
•

+
+
+

Medicago sativa

+

+

+

•

•

+

Onobrychis
viciifolia
Trifolium pratense

+

+

+

•

•

•

Particularităţi biologice
Otăvire
Capacitatea de
concurenţă
Anul I
Ceilalţi
ani
Mijlocie
foarte
III
II
slabă
Înaltă
foarte
III
II
slabă
Înaltă
foarte
III
I
bună
Înaltă
foarte
III
I
bună
Mijlocie
bună
II
III
Joasă
slabă
III
III
Joasă
foarte
I
II
bună
Înaltă
bună
III
III
Joasă
slabă
III
II
Joasă
foarte
III
III
bună
Înaltă
foarte
I
I
bună
Înaltă
slabă
III
III

•

•

•

•

•

+

Înaltă

Trifolium repens

•

•

+

+

+

+

Joasă

câm
pie

Regiunea de cultură
dealuri
mu
alpin
nte
uscat um
e
ede
+
•
•
•

lun
ci

•

Talia

foarte
bună
foarte
bună

Modul de
folosinţă
principal

Norma
de
sămânţă
(kg/ha)

fâneaţă

16 - 18

fâneaţă

30 - 35

mixt

20 - 25

fâneaţă

25 - 30

mixt
păşune
păşune

25 - 30
20 - 25
25 - 30

mixt
păşune
mixt

15 - 18
12 - 15
12 - 16

fâneaţă

18 - 20

fâneaţă

80 - 100

II

II

fâneaţă

16 - 20

III

III

păşune

10 - 12

+ Se recomandă a fi semănate.
• Nu se recomandă.
I - capacitate mare de concurenţă
II - capacitate mijlocie de concurenţă
III - capacitate mică de concurenţă
Tabel 7: Amestecuri de ierburi (kg/ha) recomandate pentru reînsămânţare pe zone de cultură şi
mod de folosire (P = păşunat; F = fâneaţă ; M = mixt).
Zona

Silvostepă

Etajul pădurilor de foioase (gorun, fag)

72

Număr amestec
Modul de exploatare
Dactylis glomerata (golomăţ)
Festuca pratensis (păiuş de livezi)
Phleum pratense (timoftică)
Lolium perenne (raigras englezesc)
Festuca arundinaceea (păiuş înalt)
Festuca rubra (păiuş roşu)
Poa pratensis (firuţă)
Bromus inermis (obsigă nearistată)
Trifolium repens (trifoi alb)
Trifolium pratense (trifoi roşu)
Lotus corniculatus (ghizdei)
Medicago sativa (lucerna albastră)
Onobrychis viciifolia (sparcetă)
Total sămânţă (cu valoarea culturală 100%)

1
P
16
8
5
2
5
32

2
F
6
15
21

3
PM
8
10
10
4
30
62

4
PM
10
8
5
2
2
3
30

5
P
25
3
28

6
F
10
8
12
30

7
MF
12
5
5
3
5
30

8
PM
15
6
4
2
3
30

9
M
9
7
9
3
5
33

10
M
10
13
7
3
5
38

Durata sezonului de păşunat

Momentul începerii păşunatului raţional se face când:
a) înălţimea covorului ierbos este de 8-15 cm pe pajiştile naturale şi 12-20 cm pe
pajiştile semănate;
b) înălţimea apexului, respectiv conul de creştere al spicului la graminee este de 6-10
cm;
c) producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3-5 t/ha pe
pajiştile naturale şi 5-7,5 t/ha pe pajiştile semănate sau echivalent în substanţă uscată 0,6-1 t/ha şi
1-1,5 t/ha SU;
d) înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în primăvară;
e) după 23 aprilie.
Durata sezonului de păşunat este determinată în primul rând de durata perioadei de
vegetaţie care este legată mai mult de perioadele de secetă la câmpie şi deal şi de temperaturi
scăzute pentru zona de munte astfel:
a) câmpie: 190-210 zile la irigat (aprilie - octombrie) sau 100-150 zile la neirigat;
b) dealuri: 140-180 de zile (mai-septembrie);
c) munte: 90-150 de zile (iunie-septembrie);
d) subalpin: 60-100 de zile (iunie-august).
Încetarea păşunatului se face cu 3-4 săptămâni (20-30 de zile) înainte de apariţia
îngheţurilor permanente la sol.
Ţinând cont de toate caracteristicile climei zonale (a se vedea Cap. 2 şi 3), în zona de
podiş, unde se aflăperimetrul Angofa, durata sezonului de păşunat este de cea 150 de zile de la
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ultima decadă a lunii aprilie (23 aprilie) până în ultima decadă a lunilor septembrie-octombrie.
Animalele pot fi introduse în pajişti după data de 23 aprilie, în anii secetoşi şi în mod excepţional
oile pot fi admise la păşunat după 26 octombrie, până în noiembrie.
Conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, art Art. 10.(1) introducerea animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de păşunat prevăzută în
amenajamentul pastoral, iar alin (2) se stipulează:
•

este interzis păşunatul în cazul excesului de umiditate a pajiştii.

•

în faza tânără de vegetaţie plantele de pe păşuni au însuşiri organoleptice deosebite (gust,
miros) care măresc apetitul animalelor şi ca urmare creşte gradul de consumabilitate a
ierbii care poate ajunge la 85-95%.
Dacă păşunatul se începe prea devreme, când plantele sunt prea tinere şi solul prea

umed, asupra vegetaţiei efectele negative sunt următoarele:
•

se distruge stratul de ţelină, se bătătoreşte solul şi se înrăutăţeşte regimul de aer din sol;

•

se formează gropi şi muşuroaie;

•

pe terenurile în pantă se declanşează eroziunea;

•

se modifică compoziţia floristică dispărând plantele valoroase mai pretenţioase din punct
de vedere al apei, aerului şi hranei din sol;

•

plantele fiind tinere au suprafaţa foliară redusă şi vor folosi pentru refacerea lor substanţe
de rezervă acumulate în organele din sol ce are ca efect epuizarea lor.

Efectele negative asupra animalelor sunt:
•

iarba prea tânără conţine multă apă şi ca atare are un efect laxativ epuizant, ceea ce duce
la eliminarea excesivă a sărurilor minerale de Cu, Mg, Na;

•

conţinând prea puţină celuloză nu se pretează la salivaţie şi rumegare, animalele fiind
predispuse la intoxicaţii şi meteorizaţii;

•

conţinutul mare de azot al ierbii tinere determină acumularea în stomac a amoniacului şi
ca atare declanşarea unor fermentaţii periculoase.

În aceaşi măsură nu recomandăm nici folosirea pajiştilor prin păşunat mai târziu de data de 1
noiembrie. Ultimul păşunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile înainte de
instalarea îngheţurilor permanente. Astfel plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-şi
refacă masa vegetativă, ceea ce determină o mai bună suportare a îngheţurilor pe de o parte, iar
pe de altă parte pornirea timpurie în vegetaţie. Întârzierea toamna a păşunatului, până la venirea
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îngheţurilor, face ca iarba să nu se poată reface corespunzător, primăvara constituind una din
cauzele dispariţiei speciilor valoroase din pajişti.
Numărul ciclurilor de păşunat
Ciclul este intervalul de timp în care iarba de pe aceeaşi parcelă de exploatare, odată
păşunată, se regenerează şi devine din nou bună pentru păşunat.
Numărul ciclurilor de păşunat este în funcţie de condiţiile climatice şi staţionale de sol,
de compoziţia floristică şi de capacitatea de regenerare a pajiştilor.
În zona montană, de la 600-800 m altitudine, durata optimă a sezonului de păşunat, care
este de 150 de zile, scade cu cca 7,5 zile cu fiecare 100 m altitudine, ajungând la 2.200-2.400 m,
la numai 40 de zile. Pe păşunile de munte se realizează cel mult 2-3 cicluri de păşunat, pe cele de
deal 3-5 cicluri şi la câmpie 2-3 cicluri în condiţii de neirigare şi de 5-7 cicluri sau rotaţii de
păşunat în condiţii de irigare.
Fâneţele
Suprafeţele ce nu se păşunează şi se utilizează pentru producerea de fân se vor cosi în
momentul optim pentru a asigura cantitatea maximă de nutrienţi, cu excepţia celor care sunt
importante din punctul de vedere al conservării biodiversităţii şi sunt catalogate drept biosurse de
material genetic local. Acestea din urma se vor cosi mai târziu, de regula după ce majoritatea
speciilor componente îşi scutură seminţele (de regulă cosit târziu se face doar după 25 iulie).
Capacitatea de păşunat
Stabilirea capacităţii de păşunat se va face prin împărţirea producţiei totale de masă verde
cu raţia necesară unei unităţi vită mare (UVM).
Se recomandă 65 kg masă verde/zi/cap pentru 1 UVM, din care consumate efectiv 50
kg/cap/zi. Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată în tabelul de mai jos
întocmit conform legislaţiei în vigoare.
Tabel7: Coeficienţi de conversie
Categoria de animale
Coeficientul de conversie
Tauri, vaci şi alte bovine de
1,0
mai mult de 2 ani, ecvidee de
mai mult de 6 luni
Bovine între 6 luni şi 2 ani
0,6
Bovine de mai puţin de 6 luni
0,4
Ovine
0,15

Capete/UVM
1

1,6
2,5
6,6
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Caprine

0,15

6,6

Încărcătura cu animale pe o pajişte, este un instrument util de folosire pentru crescătorul
de animale deoarece îi permite să ajusteze încărcătura de animale în funcţie de cantitatea de iarbă
disponibilă. Pentru stabilirea încărcăturii corecte se calculează capacitatea de păşunat, respectiv
numărul de animale ce pot păşuna pe unitatea de suprafaţă.
Capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă de animale pe hectar se calculează, pentru
fiecare pajişte în parte, conform metodologiei prevăzute în ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013.
Conform literaturii de specialitate şi Ordinului 544/2013, art. 8 (1) capacitatea de păşunat
se estimează pe baza producţiei medii de masă verde obţinută în anii anteriori, ţinând cont de
fertilitatea solului, condiţiile meteorologice şi compoziţia floristică a covorului vegetal; iar art.8
(2) prevede ca numărul de animale (UVM/ha) trebuie să fie suficient pentru a asigura utilizarea
maximă a producţiei de masă verde, menţinând în acelaşi timp sustenabilitatea pe termen lung a
pajiştii.
Capacitatea de păşunat sau încărcătura de animale, conform Ordinului 544/2013, art. 10,
se defineşte prin numărul de animale (exprimat în unităţi vită mare UVM) care pot fi hrănite pe
întreg sezonul de păşunat de pe 1 ha de pajişte, la care se cunoaşte producţia de furaje
disponibilă. Recomandăm ca în cazul perimetrului Angofa să se efectueze studii care să releve
producţia de masă verde la hectar în vederea stabilirii capacităţii de păşunat.
Tabel 8: Producţia de iarbă şi încărcarea cu animale exprimată în unităţi vită mare (UVM) la hectar a
principalelor tipuri de pajişti din România
Tipul de pajişte
Pajişti zonale
a) Festuca valesiaca (păiuş stepic)
b) Festuca rupicola (păiuş de deal)
c) Botriochloa ischaemum (bărboasă)
d) Poa pratensis angustifolia (firuţa)
e) Agrostis capillaris (iarba-vântului)
f) Festuca rubra (păiuş roşu)
g) Nardus stricta (ţepoşică)
h) Festuca airoides (păruşcă)
i) Carex curvula (coarnă)
Pajişti azonale
j) lunci şi depresiuni
k) soluri saline şi alcaline
l) soluri nisipoase şi nisipuri

Producţia de iarbă
(t/ha)

Încărcarea cu animale
UVM/ha

3,0 - 5,0
3,5 - 6,0
1,5 - 5,0
7,5 - 12,5
5,0 - 15,0
5,0 - 15,0
3,0 - 5,0
2,0 - 4,0
1,5 - 3,0

0,3 - 0,5
0,4 - 0,6
0,3 - 0,4
1,0 - 1,5
0,5 - 1,2
0,5 - 1,5
0,2 - 0,5
0,2 - 0,5
0,1 - 0,4

7,5 - 20,0
4,0 - 7,0
1,0 - 3,0

1,0 - 2,0
0,1 - 0,6
0,1 - 0,2
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Tabel 9: Producţia şi calitatea principalelor categorii de pajişti
Cod

Categoria de pajişte

I

Reînsămânţate, fertilizate intensiv,
amendate, după caz, din zone umede şi cu
condiţii de irigare
Reînsămânţate, fertilizate la nivel mediu,
amendate, după caz, din zone umede,
neirigate
Supraînsămânţate, amendate, după caz,
fertilizate la nivel mediu din zone mai
uscate, neirigate
Pajişti cu specii cu valoare medie, fertilizate
sporadic cu îngrăşăminte naturale şi
chimice, parţial îmbunătăţite
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe
furajere, neîmbunătăţite
Pajişti îmburuienate, invadate cu vegetaţie
arbustivă, soluri erodate, exces de umiditate
şi alte degradări ale solului şi vegetaţiei

II

III

IV

V
VI

Producţia de iarbă
(t/ha)
30 - 50

Calitatea furajeră

25 - 35

Foarte bună
Bună

12 - 25

Bună
Mijlocie

6 - 15

Mijlocie
Slabă

3 - 10

Slabă
Foarte slabă
Foarte slabă

1-5

Foarte bună
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