
 
 

                Răzvan Deju              Sebastian Cătănoiu                        
 

Elena Petrariu  Ioan Pipirigeanu         Dionisie Savin 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŢINUTUL ZIMBRULUI 
 

MANUAL PENTRU DISCIPLINE 
OPŢIONALE 

 
 
 
 
 
 

 Editori: Răzvan Deju şi Sebastian Cătănoiu  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2010 



Autori: Răzvan Deju, Sebastian Cătănoiu, Elena Petrariu, Ioan 
Pipirigeanu şi Dionisie Savin 

Foto: Arhiva Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ 

 

 

 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

Răzvan Deju, Sebastian Cătănoiu, Elena Petrariu, Ioan 
Pipirigeanu şi Dionisie Savin 
 
 Ţinutul Zimbrului / Răzvan Deju, Sebastian Cătănoiu, Elena 
Petrariu, Ioan, Pipirigeanu şi Dionisie Savin. – Piatra Neamţ: Cetatea 
Doamnei, 2010 

 Bibliogr. 

          ISBN 978-606-8136-57-8 



ŢINUTUL ZIMBRULUI – MANUAL PENTRU DISCIPLINE OPŢIONALE 
 
 

 3

 
CUPRINS: 

 
  
PREFAŢĂ .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Unitatea 1: CADRUL NATURAL ÎN  „ŢINUTUL ZIMBRULUI” ......................................... 7 

LECŢIA 1.1.:  CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC ................................................................. 7 

LECŢIA 1.2.: PĂDURILE DIN „ŢINUTUL ZIMBRULUI” ........................................... ..10 

LECŢIA 1.3.: FLORA ............................................................................................................ 14 

LECŢIA 1.4.: FAUNA ............................................................................................................ 18 

Unitatea 2: ZIMBRUL ................................................................................................................ 22 

LECŢIA 2.1.:  ECOLOGIE ................................................................................................... 22 

    LECŢIA 2.2.: OBSERVAŢII ÎN TEREN............................................................................ 25 
LECŢIA 2.3.:  REINTRODUCEREA ÎN LIBERTATE ..................................................... 28 

LECŢIA 2.4.:  TELEMETRIA .............................................................................................. 31 

LECŢIA 2.5.: ZIMBRUL – CARACTERISTICI MORFOLOGICE ................................ 35 

LECŢIA 2.6.: CAUZELE DISPARIŢIEI- VÂNĂTOAREA .............................................. 39 

Unitatea 3: ZIMBRUL - VALENŢE CULTURALE ............................................................... 42 

LECŢIA 3.1.:  ZIMBRUL ŞI VASILE ALECSANDRI ...................................................... 42 

LECŢIA 3.2.: ZIMBRUL CA SIMBOL ............................................................................... 46 

Unitatea 4: NATURA 2000 ......................................................................................................... 49 

LECŢIA 4.1.:  PARCUL NATURAL VÂNATORI-NEAMŢ ............................................. 49 

LECŢIA 4.2.:  REŢEAUA  NATURA 2000.......................................................................... 52 

LECŢIA 4.3.: SPECII DE INTERES COMUNITAR DIN RAZA PARCULUI 

NATURAL VÂNĂTORI NEAMŢ ........................................................................................ 56 

Unitatea  5: PROTECŢIA MEDIULUI LA ÎNDEMÂNA TUTUROR ............................. 60 

LECŢIA 5.1.:  SCURT ISTORIC AL PROTECŢIEI MEDIULUI NATURAL .............. 60 

LECŢIA 5.2. : POLUAREA AERULUI ŞI SĂNĂTATEA ................................................. 63 

LECŢIA 5.3.:  APELE DIN PARCUL NATURAL VÂNĂTORI – NEAMȚ .................... 67 

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 71 

HĂRŢI..........................................................................................................................................72 
INTEGRAME .............................................................................................................................. 76 

 



ŢINUTUL ZIMBRULUI – MANUAL PENTRU DISCIPLINE OPŢIONALE 
 

 4



ŢINUTUL ZIMBRULUI – MANUAL PENTRU DISCIPLINE OPŢIONALE 
 
 

 5

 

PREFAŢĂ 

 
 
Creat pentru a pune în valoare chintesenţa acestor binecuvântate meleaguri 

aflate la graniţa dintre realitate şi basm, Ţinutul Zimbrului (microregiune ce 
include comunele Agapia, Bălţăteşti, Crăcăoani, Vânatori şi oraşul Tîrgu Neamţ)  
adăposteşte o moştenire spirituală şi naturală fără preţ, pe care oamenii acestor 
locuri au apărat-o şi clădit-o cu strădanie şi hărnicie de-a lungul secolelor, în 
strânsă armonie cu natura. Drept mărturie grăitoare a acestei averi nepreţuite stau 
sfintele locaşe monahale zidite, unele, înainte de descoperirea Americii, 
capodoperele literare în care Eminescu, Creangă, Vlahuţă, Hogaş sau Sadoveanu, 
iluştri scriitori sau călători prin aceste locuri binecuvântate, au gravat în paginile de 
aur ale literaturii noastre pasaje de o frumuseţe nemuritoare despre natura 
ţinutului....   
 

Acest tezaur, specific zonei, include şi zimbrul, străvechi locuitor al 
meleagurilor noastre, cu „pădurile atât de umbroase, văile atât de tăinuite şi de 
adânci, râurile atât de limpezi, fâneţele atât de dese, de înalte şi de înflorite” 
(Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte). După mai bine de două veacuri de la 
dispariţia din fauna, prin strădania susţinută a Administraţiei Parcului Natural 
Vânători Neamţ, zimbrul este gata a-şi regăsi  libertatea de altădată, în codrii 
Neamţului… Un simbol naţional, neîntinat de cele vremelnice, se întoarce acasă! .  

 
Acesta este motivul pentru care zimbrul a fost ales drept ”pretext” al acestui 

manual care se justifică ca un valoros instrument educaţional, util deopotrivă 
profesorilor şi elevilor, reuşind să sintetizeze bogăţia spirituală, naturală şi 
culturală a acestor meleaguri, urmărindu-se, dincolo de aspectele strict didactice, 
de ce nu, păstrarea valorilor tradiţionale locale, într-o contemporaneitate străbătută 
de curentul disoluţiei identităţii naţiunilor şi implicit a trăsăturilor ce le definesc. 

 
Prezentul manual este o reeditare a primei ediţii, apărută în anul 2006, la 

care, pe baza utilizării în şcolile din Ţinutul Zimbrului, s-a actualizat informaţia 
conţinută. Manualul este împărţit în 5 unităţi fiecare unitate cuprinzând între 2-5 
lecţii. Finalul fiecărei lecţii este însoţit de un dicţionar explicativ al termenilor din 
text, se indică elementele importante ce trebuie reţinute în cadrul fiecărei lecţii, 
întrebări pentru verificarea cunoştinţelor şi aplicaţii practice pe care elevii alături 
de profesori le pot efectua în clasa sau pe teren.  

Unitatea I este o introducere în cadrul natural al Ţinutului zimbrului, o 
prezentare a bogăţiei floristice şi faunistice caracteristice acestei micro regiuni.  

Unitatea II este dedicată zimbrului şi sunt prezentate aspecte de morfologie, 
ecologie, date despre programul de reintroducere a zimbrului, modalităţi de 
recunoaştere şi urmărire în teren a acestora o data eliberaţi în natură.  



ŢINUTUL ZIMBRULUI – MANUAL PENTRU DISCIPLINE OPŢIONALE 
 

 6

Unitatea III prezintă zimbrul ca element de inspiraţie în poezia şi 
simbolistica heraldică românească.  

Unitatea IV realizează o incursiune în ariile protejate din Ţinutul zimbrului, 
rostul acestora în protecţia şi conservarea florei, faunei sălbatice şi a habitatelor 
cuprinse în graniţele lor.  

Unitatea V prezintă o serie de elemente de interes general integrate în 3 
lecţii. 

Manualul se adresează îndeosebi elevilor din clasele V-VIII din şcolile 
cuprinse în Ţinutul Zimbrului, dar bineînţeles şi celor ce vor avea plăcerea de a-l 
răsfoi.  

 
Dorim elevilor lectură plăcută, să preţuiască valoroasa moştenire culturală, 

spirituală şi naturală a acestor locuri, iar acelora ce le va cădea din întâmplare în 
mână acest manual, să ne cunoască parcurgând rândurile aşternute între coperţile 
sale şi să descopere ţinutul unde „ …simpatica natură deschide şi răsfaţă, în aceste 
locuri, cu atâta nevinovăţie sânul său şi cu atâta putere varsă un farmec neînţeles în 
sufletul călătorului, încât ochiul cel mai nestatornic devine visător şi gândul cel 
mai zburdalnic îşi pleacă înaripatul său genunchi înaintea atotputernicei şi sublimei 
naturi (Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte ). 

 
Sebastian Cătănoiu şi Răzvan Deju 
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Unitatea 1: CADRUL NATURAL ÎN  „ŢINUTUL ZIMBRULUI” 

 

 
 

LECŢIA 1.1.:  CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC 
 
 Teritoriul în cauză se găseşte în Carpaţii Orientali (Munţii Stânişoarei) şi în zona 
Subcarpaţilor Moldovei (porţiuni reduse din Depresiunea Ozana-Topoliţa şi Culmea Pleşului),   
suprapunându-se în mare parte cu zona ce cuprinde Parcul Natural Vânători Neamţ. Limitele 
altitudinale se încadrează între 365 metri (pe flancul nord-estic al Culmii Pleşu), 410 m (în 
lungul Ozanei), 520 m în lungul Cracăului şi 1231 m (Vf. Buhalniţa). Altitudinea medie se 
cifrează la cca. 800 m. Diferenţe mari altitudinale se înregistrează  în partea de vest, datorită 
situării pe linia altitudinilor maxime ale Munţilor Stânişoarei, valorile fiind mai moderate în 
partea de est, îndeosebi în bazinul Nemţişorului. 
 Forma medie de relief cea mai răspândită este versantul, cu  valori ridicate ale pantei în 
cazul munţilor şi valori mai coborâte în zona de deal. Alte forme de relief întâlnite sunt luncile şi 
terasele principalelor râuri (Ozana, Nemţişor, Agapia, Cracău). Relieful, prin caracteristicile sale, 
determină numeroase modificări şi diferenţieri cu caracter local ale elementelor climatice, între 
care cele mai importante sunt: etajarea valorilor medii multianuale ale temperaturii aerului şi ale 
cantităţilor de precipitaţii,  apariţia climatelor locale de luncă, vale, versant şi culme montană. 
 Clima este de tip temperat continental, caracterizată prin ierni geroase şi veri călduroase, 
cu un maxim pluviometric în lunile mai-iulie, fiind influenţată pe plan local de elementele de 
relief (apropierea faţă de Carpaţii Orientali  reprezintă creşteri ale precipitaţiilor, inclusiv ninsori 
şi lapoviţe timpurii şi târzii). Calmul atmosferic este destul de pronunţat. De asemenea, dintre 
fenomenele meteorologice ce influenţează dezvoltarea vegetaţiei trebuie menţionate brumele. În 
depresiuni, cele timpurii se produc începând cu finele lunii septembrie, iar primăvara, cele târzii 
se înregistrează în luna aprilie, chiar mai. 
 Temperatura medie anuală măsurată la Staţia Meteorologică Târgu Neamţ are valoarea de 
8,2oC. La Târgu Neamţ, luna cu temperatura medie cea mai ridicată este iulie (19,5oC), iar cea cu 
temperatura medie cea mai coborâtă este ianuarie (-3,7oC), maxima absolută de temperatură 
înregistrându-se pe data de 17 august 1952 (37oC), iar minima în ziua de 27 ianuarie 1954 (-
27,5oC). Cantitatea medie multianuală de precipitaţii variază de la cca. 650 mm în depresiuni 
(652,7 mm la Târgu Neamţ), apropiindu-se de 1000 mm la nivelul înălţimilor maxime. Se 
înregistrează însă şi mari variaţii ale cantităţilor extreme de precipitaţii: la Târgu Neamţ în 1910 
au căzut 1059,0 mm iar în 1986, doar 339,1 mm. Ploile sub formă de averse sunt întâlnite mai 
ales vara.  
 Principalele cursuri de apă sunt Ozana, Nemţişor şi Agapia aparţinând bazinului Ozanei, 
afluenţi pe dreapta ai Moldovei şi Cracăul aparţinând  bazinului Cracăului, afluent pe dreapta al 
Bistriţei. 
 Ozana izvorăşte de sub vârful Hălăuca (1530 metri) şi străbate depresiunea Pipirig, după 
care pătrunde în depresiunea Ozana – Topoliţa, traversează oraşul Târgu Neamţ şi se varsă în 
râul Moldova, în aval de localitatea Timişeşti. Cea mai mare parte a anului are un debit mic, 
alimentat în special din izvoare subterane, motiv pentru care prezintă un nivel redus, de cca. 20 – 
50 cm. Primăvara, debitul creşte foarte mult datorită topirii zăpezilor asociate cu ploile de 
primăvară, nivelul ridicându-se mult peste 1 m, determinând acoperirea completă a albiei majore 
şi provocând inundaţii. 
  Cracăul are ca principali afluenţi Cracăul Negru, Cracăul Alb, Chitele, Bouleţul, având 
un bazin hidrografic mai mic decât al Ozanei. În privinţa alimentării cu apă are acelaşi regim ca 
Ozana, primăvara cu ape mari cauzate de topirea zăpezilor şi la începutul verii datorită marii 
cantităţi de precipitaţii atmosferice.  
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  În privinţa apelor subterane  trebuie menţionate izvoarele sărate ce apar la suprafaţă în 
apropierea staţiunilor Băile Bălţăteşti şi Băile Oglinzi, precum şi în apropierea localităţii 
Vânători. Aceste izvoare au, în general, debite mici şi un grad de mineralizare ridicat, fiind 
clorosodice sau sulfatate. Apa acestor izvoare sărate a fost utilizată de către localnici, încă cu 
mult timp în urmă, în tratarea diferitelor boli, precum şi la extragerea sării prin fierbere 
(evaporare) şi la conservarea alimentelor. 

Din punct de vedere petrografic, cele mai des întâlnite sunt rocile sedimentare (gresii, 
marne, conglomerate, şisturi bituminoase). În zonele Oglinzi şi Bălţăteşti se găsesc şi depozite de 
sare gemă, săruri de potasiu şi ghips).  

 

 
 
 

Dicţionar: 
 

 hipsometrie – ştiinţă, ramură a geodeziei, care se ocupă cu măsurarea înălţimilor; 
 debit - mărime reprezentând volumul unui lichid ce trece printr-o secţiune în 

unitatea de timp; 
 bazin hidrografic - suprafaţa de teren de pe care se colectează apele din 

precipitaţii sau cele subterane care alimentează un curs de apă; 
 
 

Întrebări: 
 

 Unde se găsesc în zona noastră izvoarele de apă sărată? 
 Care sunt afluenţii de dreapta ai Ozanei? 
 Care este cea mai înaltă altitudine din „Ţinutul Zimbrului”? 

                  
 
De reţinut: 
 

 Relieful influenţează  climatul local şi prin aceasta dezvoltarea vegetaţiei.  
 Ozana este un afluent al Moldovei, iar Cracăul un afluent al Bistriţei  

 
 
 
Aplicaţii practice: 
 

 Identificaţi pe hartă principalele cursuri de apă şi afluenţii acestora 
 Identificaţi pe hartă vârful Buhalniţa şi stabiliţi diferenţa de nivel dintre 

acesta şi albia Cracăului. 
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SUPLIMENTARE: 
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Unitatea 1: CADRUL NATURAL ÎN  „ŢINUTUL ZIMBRULUI” 

 

 
 

LECŢIA 1.2.: PĂDURILE DIN „ŢINUTUL ZIMBRULUI” 
 
 Pădurile din zona noastră sunt parte a unui trup forestier compact care se întinde sute de 
kilometri de-a lungul şi de-a latul Munţilor Carpaţi, trecând în partea nord de graniţele ţării şi 
ajungând prin Ucraina, până în Cehia, Slovacia şi Polonia. Aceste păduri reprezintă cel mai 
important „rezervor” de biodiversitate de pe continentul european. Dincolo de faptul că 
reprezintă „casa” a numeroase specii de plante şi animale (60.000 de specii în cazul Carpaţilor), 
pădurile reprezintă o valoare în sine, iar pădurile noastre nu fac excepţie de la această regulă.  

Mai bine de 26.000 hectare reprezintă suprafaţa de pădure inclusă administrativ in 
„Ţinutul Zimbrului”. Diferenţele de altitudine, între 365 m (în raza localităţii Brusturi) şi 1231 m 
(Vf. Buhalniţa) conduc la etajarea speciilor forestiere. La altitudini joase vom găsi speciile de 
foioase, iubitoare de mai multă căldură. În condiţii deosebite (umiditate, sol fertil de luncă) 

întâlnim arboretul de stejar cu o vârstă de aproximativ 200 
ani, ce constituie Pădurea Dumbrava, , arboret situat la cea 
mai mare altitudine cunoscută pentru aceasta specie 
(Quercus robur) în Romania. Pe măsură ce urcăm, 
arboretele de gorun (Quercus petraea) încep să se 
amestece cu fagul ( Fagus sylvatica) pentru ca mai apoi, de 
pe la 700 metri altitudine, să ramânâ doar arborete pure de 
fag. Trebuie precizat că datorită condiţiilor climatice mai 
aspre specifice versanţilor estici ai Munţilor Stânişoarei,                     

Pădure de fag                  arboretele pure de fag sunt mai puţin reprezentate decât în alte 
părţi ale Carpaţilor Orientali. Pe ici-colo, în arboretele de fag încep să apară răşinoasele pentru ca 
mai apoi, după 1100 de metri altitudine să intrăm în lumea tăcută şi impunătoare a pădurilor de 
conifere, lume ce îşi găseşte capătul numai spre crestele înalte ale munţilor, în golul alpin. 
Succesiunea de mai sus este deseori încălcată, din cauza unor 
condiţii limitative. Spre exemplu, pe valea Nemţişorului vom 
găsi mai jos arboretele de răşinoase, iar pe cele de foioase 
deasupra acestora. Explicaţia constă în faptul că, în vale, în 
cazul versanţilor umbriţi, răcoarea accentuată este favorabilă 
coniferelor iar vârful versantului, mai însorit şi călduros este 
mai favorabil foioaselor. Din cele 26.000 hectare, 13.000 
hectare sunt arborete de amestec (răşinoase şi foioase), 10.000 
hectare arborete de foioase şi doar 3.000 hectare arborete pure 
de răşinoase. Mai bine de două treimi din arboretele pure de 
răşinoase se află între Agapia şi Văratec, desfăşurate de la                       Pădure de răşinoase 

baza versantului până la vârf, între  500 şi 900 metri altitudine, multe din acestea fiind constituite 
din arborete de brad. 

 Din cele 26.000 hectare aproximativ 16.000 hectare au vârsta mai mare sau egală cu 100 
ani, iar arboretele cu vârsta mai mare sau egală cu 140 de ani reprezintă 7.000 hectare. Suprafeţe 
însemnate cu păduri bătrâne (au fost luate în considerare cele cu vârste mai mari sau egale cu 
140 de ani) se găsesc concentrate în bazinul Cracăului Alb -1.600 hectare,  în bazinul Agapiei -
1.300 hectare, în bazinul Nemţişorului – 2.500 hectare. 
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 Astazi, pădurea din această zonă prezintă o compoziţie exceptională şi anume  40% fag, 
30% brad, 15% molid, 2% gorun etc., 80% din arboretele existente fiind clasificate din punct de 
vedere forestier în categoria arboretelor natural fundamentale cu o structură apropiată de cea 
naturală, nealterată.  Dacă din suprafaţa fondului forestier naţional, bradul ocupă doar 5%, fiind 
afectat în multe locuri de fenomene de uscare anormală, proporţia de participare a acestei specii 
în compoziţia arboretelor din zonă, precum şi vitalitatea acesteia, aduc un argument în plus 
relativ la importanţa şi calitatea pădurii de pe aceste meleaguri. 

 Rezervaţiile forestiere Dumbrava, Codrii de Aramă 
şi Pădurea de Argint, rezervaţiile forestiere de seminţe, 
existenţa unor habitate forestiere protejate prin Directivele 
Uniunii Europene (arboretele cu arin şi parte din cele de 
fag), arboretele cu tisă ce beneficiază conform legislaţiei 
româneşti de un grad sporit de protecţie, ne conving încă o 
dată de unicitatea acestor păduri. Trebuie sa amintim ca 
pentru pădurile din raza Parcului Natural Vânători Neamţ a 
fost obţinută prima certificare FSC din Romania a                                     

          Rezervaţia Dumbrava          managementului forestier. 
 Anual, din aceste păduri se recoltează aproximativ 150.000 metri cubi, material lemnos 
care în mare parte este industrializat (gatere, fabrici de mobilă, etc). Parte din materialul lemnos 
este destinat satisfacerii nevoilor populaţiei locale (lemn de foc, lemn pentru construcţii, 
meşteşuguri tradiţionale). 
 

 
 

Dicţionar: 
 amuletă - obiect mic căruia i se atribuie puterea magică de a aduce noroc; 
 totem  - simbol mitic, reprezentat de o plantă, un animal sau un obiect,              
                    considerat  de unele triburi ca strămoş protector, fiind venerat; 
 
 

Întrebări: 
 Ce rezervaţii forestiere cunoaşteţi în  „Ţinutul Zimbrului”? 
 Unde se află cele mai multe arborete de răşinoase pure în zona noastră? 
 Ce ţări sunt străbătute de Munţii Carpaţi? 

                  
De reţinut: 
 

 Stejarul pedunculat (Quercus robur) este un arbore cu tulpină înaltă şi                  
groasă, cu scoarţa adânc brăzdată, cu frunze neregulat şi puternic crestate, cu 
urechiuşi la bază, fără codiţe, fructele sunt ghinde mari, cu codiţe lungi.  

 Gorunul (Quercus petraea) este un arbore cu tulpină înaltă şi                  
groasă, cu scoarţa mai puţin brăzdată, cu frunze regulat şi uşor crestate, fără 
urechiuşi la bază, cu codiţe, fructele sunt ghinde mici, cu codiţe scurte.  

 
Aplicaţii practice: 
 

 Vizită la Rezervaţia Dumbrava  
 Comparaţii între frunzele şi ghindele de gorun şi stejar. 
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SUPLIMENTARE: 
   
 
TRANSECT ÎN REZERVAŢIA DE STEJARI DUMBRAVA 

 
  Transect (sau metoda şirurilor ecologice) este o metodă de lucru utilizată în cadrul 
aplicaţiilor desfăşurate pe parcursul celor patru anotimpuri (câte una pentru fiecare anotimp) pe o 
parcelă de 1000 m2, urmărindu-se obţinerea de date privind particularităţile ecologice şi 
capacitatea de concurenţă a diferitelor plante în diverse condiţii, se  observă  starea de sănătate a 
arborilor, se compară creşterea în grosime a arborilor în fiecare anotimp, elevii învaţă să 
recunoască speciile de arbori şi arbuşti, şi celelalte specii vegetale din parcela studiată, folosesc  
GPS-ul, busola, realizează schema hărţii parcelei forestiere, determină raza şi diametrul arborilor 
în picioare din parcelă. 
 Materiale necesare: rulete de 50m, 10m, 5m; caiete, creioane, markere, sfoară, tutori, 
ciocan pentru marcat, etichete. 
 Forma de organizare: echipe de lucru. 
 Sarcini de lucru: prima echipă (echipa topografilor),alege parcela, marchează arborele 
de la intrarea în parcelă şi aplică un ţăruş roşu lângă arborele marcat. Stabilesc coordonatele cu 
ajutorul GPS-ului, şi direcţia de deplasare în parcelă cu ajutorul busolei. Desfăşoară ruleta de 
50m pe lungimea dreptunghiului, pornind de la arborele marcat  şi apoi, se măsoară 10 m lateral 
stânga şi 10 m lateral dreapta faţă de ruleta de 50m, delimitând parcela pentru studiu sub forma 
un dreptunghi cu dimensiunea de 50/20 m2 Se subîmparte parcela din 10 în 10 m pe lungime, şi 
se studiază fiecare arbore; se măsoară distanţa pe lungime pentru fiecare arbore din fiecare 
subparcelă (L), din stânga şi din dreapta, şi din acest punct se măsoară distanţa perpendicular pe 
lungime pentru fiecare arbore. Se identifică specia căruia aparţin, se măsoară circumferinţa 
trunchiului la nivelul umărului unui elev etalon (acelaşi pentru toate patru aplicaţiile). 
 

                                              
Marcarea arborelui etalon                     Delimitarea parcelei                     Măsurarea circumferinţei 
  
  
 Altă echipă (echipa cartografilor), realizează pe caiete harta parcelei: se trasează pe caiet 
o linie cu lungimea de 12,5 cm indicandu-se punctele cardinale, se scriu coordonatele reale ale 
parcelei, şi data efectuării aplicaţiei practice. Linia de 12,5 cm din caiet reprezintă lungimea 
parcelei (50 m) şi se împarte în 5 subparcele notate cu A,B,C,D,E. Pentru a lucra mai repede se 
consideră că 1 mm corespunde la 1m, arborii şi arbuştii fiind reprezentaţi prin puncte colorate, şi 
notaţi cu A1...En. Arborii pot fi reprezentaţi prin puncte cu diametrul mai mare decât la 
subarboret. În dreptul fiecărui arbore reprezentat se va trece şi circumferinţa arborilor şi 
arbuştilor înregistraţi. În clasă se va afla raza fiecărui arbore, se calculează densitatea arborilor 
din parcelă şi apoi pentru toată suprafaţa rezervaţiei, stabilind procentul fiecărei specii din 
parcelă.                                     
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DETERMINAREA GREUTĂŢII ŞI VOLUMULUI ARBORILOR ÎN 

PICIOARE 
 

O altă metodă de lucru în pădure este „Determinarea greutăţii şi volumului  arborilor în 
picioare” pe parcela pe care s-a desfăşurat Transect-ul. 

Pentru efectuarea acestor calcule trebuie să cunoaştem patru mărimi şi anume: lungimea 
trunchiului şi trei diametre: inferior, superior şi diametrul corespunzător sectiunii medii. 
Măsurarea diametrului inferior şi superior este extrem de simplă; determinarea directă a 
diametrului mediu este destul de anevoioasă dacă nu avem un instrument special “compasul 
forestier”. Această dificultate este înlăturată prin măsurarea cu ruleta a circumferinţei arborelui la 
înălţimea pieptului unui adult, considerată de 1,30 m. Noi vom măsura la înălţimea umărului 
elevului etalon, acelaşi la fiecare activitate. 
 Materiale necesare: ruletă de 50m, echer, prăjină, caiete, creioane. 
 Forma de organizare: echipe de câte 5 elevi. 

Sarcini de lucru: În primul rând, putem folosi un triunghi dreptunghic isoscel. 
Depărtându-ne de arborele pe care-l măsurăm, ţinem triunghiul în aşa fel încât una din catete să 
fie în poziţie verticală. Apropiindu-ne, sau depărtându-ne de copac, vom găsi întotdeauna un loc 
din care, privind de-a lungul ipotenuzei să acoperim vârful copacului; aceasta înseamnă că 
prelungirea ipotenuzei trece prin punctul care delimitează înălţimea ce vrem să o determinăm. 
Atunci va fi evident că adunând distanţa de la ochiul observatorului până la trunchiul arborelui 
cu distanţa la care se află ochiul deasupra pământului, obţinem înălţimea arborelui. 

Cu ajutorul altui procedeu, ne putem lipsi chiar şi de triunghiul dreptunghic isoscel. Vom 
avea nevoie, în acest caz de o prăjină pe care va trebui să o înfingem vertical în pământ, astfel 
încât partea care rămâne afară să fie egală cu înălţimea noastră. Locul unde înfingem prăjina 
trebuie să-l alegem în aşa fel încât atunci când stăm culcaţi, să vedem vârful copacului pe aceeaşi 
linie cu punctul din vârful prăjinii. Prin urmare, distanţa de la ochiul observatorului la trunchiul 
copacului va fi egală cu înălţimea căutată. 
                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Determinări exacte sunt obţinute silvicultorii profesionişti cu dispozitive speciale 
numite dendrometre. 

Având toate datele necesare obţinute prin cele două aplicaţii, de pe aceeaşi parcelă  
(circumferinţa arborilor, înălţimea, raza), unii coeficienţi şi câteva formule de calcul, putem afla 
suprafaţa fiecărui arbore, volumul, greutatea. După efectuarea calculelor, constatăm că putem 
considera volumul unui arbore în picioare jumătate din volumul unui cilindru de aceeaşi înălţime 
cu diametrul egal cu diametru arborelui la înălţimea pieptului unui adult. Este vorba de o  
aproximaţie, care nu se depărtează prea mult de rezultatul real. 
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Phyteuma wagneri

Amanita muscaria

 
Unitatea 1: CADRUL NATURAL ÎN  „ŢINUTUL ZIMBRULUI” 

 
 

LECŢIA 1.3.: FLORA   
 
 
  Studiile efectuate în zonă au condus la identificarea la peste 2500 de specii din toate 
grupele de plante, dintre acestea plantele cormofite sunt reprezentate de 82 specii de arbori şi 
arbuşti şi 914 specii erbacee. 
  

În zonă se găsesc 3 rezervaţii naturale, bine reprezentate din punct de vedere al 
inventarului floristic şi anume:  Rezervaţia  peisagistică Pădurea de Argint în care au fost 
inventariate cca. 150 specii, Rezervaţia  peisagistică Codrii de Aramă - 300 specii, iar în 
Rezervaţia de Stejari Dumbrava, inventarul listează un număr de circa 210 specii. 

 
Flora acestui teritoriu se remarcă în primul rând printr-o 

serie de endemite: Centaurea carpatica ssp.rarăurensis (creşte 
numai în Moldova), Cirsium decussatum, C.furiens, C.grecescui, 
Dentaria glandulosa, Hepatica transsilvanica, Leucanthemum 
waldstenii, Phyteuma wagneri, Ranunculus carpaticus, 
Symphytum cordatum.  

Pe de altă parte, flora Parcului Natural Vânători Neamţ 
conţine peste 50 de rarităţi floristice în România printre care 
menţionăm: Allium schoenoprasum ssp. sibiricum, Anacamptis  

pyramidalis, Carex disticha, Crepis mollis, Erigeron alpinus, 
Hypochoeris glabra, Leguosia speculum-veneris, Liparis loeselii, Listera cordata, Luzula 
forsteri, Mercurialis ovata, Neotia nidus-avis, Orchis elegans, Orchis morio, Orchis ustulata, 
Pedicularis sceptrum-carolinum, Scorzonera humilis, Trollius europaeus, etc. la care se adaugă 
unele specii ocrotite în întreaga ţară: angelica(Angelica archangelica), papucul doamnei 
(Cypripedium calceolus), tisa(Taxus baccata). 
   

Vegetaţia naturală specifică zonei este pădurea: bradul, 
fagul şi molidul apar, în general, în amestec. În bazinul 
Nemţişorului se află arborete pure sau aproape pure de fag. La 
altitudini mai joase, în relieful cu caracter depresionar, se 
găsesc arborete de   brad şi brădeto-făgete. În zona de deal, 
domină pădurile de gorun (Quercus petraea), iar pe terase şi în 
zona depresionară apare stejarul (Quercus robur). 

                                                Dentaria glandulosa 
 De asemenea, pe lângă flora cormofitelor, au fost 

inventariate şi aproximativ 580 de ciuperci (micromicete şi 
macromicete), în marea majoritate parazite pe plantele superioare.  
Prezenţa însemnată a ciupercilor parazite, se poate explica prin 
faptul că mai bine de jumătate din pădurile zonei sunt mai vârstnice 
de 100 de ani, existând din belşug aşa numitul « lemn mort »  

 (trunchiuri doborâte de fenomene naturale, arbori uscaţi, etc) care 
favorizează dezvoltarea acestor ciuperci, ce contribuie la 

descompunerea naturală a materiei organice. Astfel, chiar dacă aceste ciuperci sunt prezente, 
starea de sănătate a pădurii este bună.  
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 Grupul lichenilor este relativ bine reprezentat, în zonă fiind 
inventariate  un număr de 57   specii. 

        
Grupul muşchilor (briofitelor) din raza parcului numără 

aproximativ  147 specii, cuprinzînd numeroase forme şi varietăţi 
rare pentru zona Moldovei. 
 
                                                                                                                  Specie de lichen corticol 
           

 
                                                             

Dictionar: 
 

 cormofit – plantă evoluată, care prezintă rădăcină, tulpină şi frunze; 
 macromicet – grup de ciuperci mari, diferit colorate, formate în general din   

picior şi pălărie; 
 micromicet – grup de ciuperci mici, parazite sau saprofite, care nu pot fi 

văzute decât cu ajutorul aparatelor de mărit; 
 saprofit – organism vegetal sau micro-organism care îşi procură hrana din 

substanţe organice în descompunere; 
 corticol – care se dezvoltă pe scoarţa arborilor 

 
Întrebări: 
 

 Ce specii de ciuperci comestibile cunoaşteţi? 
 Care sunt părţile componente ale unei plante cormofite? 
 Ce specii de plante folosite în diverse tratamente naturiste cunoaşteţi?  
 Ce asemănări şi deosebiri există între muşchi şi licheni? 

 
De reţinut: 
 

  Lichenii pot suporta temperaturi de până la 100 grade Celsius şi rezistă 
perioade îndelungate la uscăciune. Deoarece lichenii nu suportă substanţele 
toxice din atmosferă, absenţa lor este un indicator al unei  poluări ridicate. 

  Împreună cu lichenii, muşchii contribuie la formarea pe stânci a primei 
pături de humus, care permite altor plante să crească. 

 
 
Aplicaţii practice: 
 

 Realizarea unui ierbar cu cel puţin 30 plante specifice pădurii. 
 Aplicaţie pe teren pentru identificarea şi colectarea de plante medicinale. 
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SUPLIMENTARE: 
 
  Plantele medicinale 

 
 

Plantele medicinale au constituit una dintre preocupările omului, de la începutul 
existenţei sale. În căutarea celor necesare traiului, omul a observat că anumite plante puse pe 
răni, alinau durerea, favorizând cicatrizarea acestora, iar altele consumate, vindecau unele boli. 

Istoria plantelor medicinale arată că în China, rabarbura (Rheune palmatum L.) se 
întrebuinţa cu 5000 de ani în urmă ca purgativ,  chiar fără a se cunoaşte principiile sale active. 

De asemenea, egiptenii cunoşteau şi întrebuinţau ricinul, pelinul, sofranul, etc., iar grecii 
şi romanii au dezvoltat mult cunoştintele asupra plantelor medicinale din zona europeană, 
cunoştinte ce au fost mai apoi preluate de către farmaciştii evului mediu. 

Populaţia amerindiană cunoştea efectele medicinale ale ardeiului, seminţelor de cacao şi 
frunzelor de coca. În Africa, populaţia băştinaşă întrebuinţa seminţele de cola, ca stimulent (în 
oboseală şi surmenaj).  Efectul benefic generat de acestea se datorează cofeinei ce se găseşte în 
aceste seminţe. De remarcat că această substanţă a fost izolată în laborator abia în anul 1820. 

Deşi, o dată cu dezvoltarea chimiei, au fost introduse în terapeutică şi o serie de 
medicamente de sinteză, cercetările farmaceutice şi farmaco-dinamice afirmă că medicamentele 
de origine vegetală sunt produse biologice mai accesibile metabolismului uman decât 
medicamentele de sinteză care, uneori, produc efecte secundare nedorite. 

 
Afinul, cătina şi măceşul 

  
Afinul (Vaccinium myrtillus L.) 
 

Afinul poate fi întâlnit în zonele de munte, pe păşunile alpine sau în 
locuri stâncoase. Se dezvoltă sub forma unui arbust mic, cu fructe de culoare 
negru-albăstrui şi cu un gust duce-acrişor. De la afin se folosesc frunzele şi 
fructele.  

Din frunze se prepară un ceai care se recomandă celor ce suferă de 
diabet, având proprietatea de a scădea zahărul din sânge, acţiune care s-ar 
datora mirtilinei, numită şi "insulinã vegetalã". Pentru a mări eficacitatea 
ceaiului, frunzele de afin se pot asocia cu păstăi de fasole şi frunze de dud. 
Ceaiul se bea îndulcit cu zaharină sau neîndulcit, câte o ceaşcă înaintea 
fiecărei mese principale. 

Datoritã conţinutului în tanin, 
frunzele au actiune astringentă, folosindu-se 
în diaree, gută şi reumatism.  

 Fructele sunt bogate în tanin, pectine, o substanţă 
colorantă numită mirtilină, acizi organici (acid malic, citric, 
oxalic, lactic, succinic), zaharuri, vitamina A, vitamina C, etc. 
 Din fructe se prepară un ceai pentru combaterea diareei, 
cu proprietăţi antiseptice în infecţiile intestinale, mai ales în 
gastroenterite, contribuind la ameliorarea proceselor de 
fermentaţie şi putrefacţie. 
 Tot din fructe de afin se mai pot prepara lichior şi vin, care au proprietăţi antiseptice şi 
astringente. Consumate în stare proaspătă, afinele regleazã scaunele, fac să înceteze fermentaţiile 
intestinale, ajută la eliminarea gazelor, ameliorează inflamaţiile hemoroidale şi restabilesc pofta 
de mâncare. 
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Cătina (Hippophae rhamnoides L.) 
 

 
Pe malul râurilor, în prudişuri şi 

coaste râpoase, creşte cătina, numită în unele 
regiuni şi catină albă.  
 De la aceasta plantă se folosesc 
fructele  în stare proaspată sau uscată. Gustul 
lor este acru-astringet, însă pe măsura 
coacerii şi mai ales după căderea primelor 
brume devine mai plăcut şi capătă un miros 
asemănător ananasului.  
 În compoziţia chimică a fructelor de catină predomină vitamina C cu 
o serie de pigmenti carotinoidici care le dau culoarea portocalie, un ulei gras 

în care sunt dizolvaţi aceşti pigmenţi, vitaminele B1 şi B2, acid folic, acizi graşi şi fitosteroli, 
inozitoli şi acid nicotinic, ulei volatil, etc. Datorită acestei compoziţii chimice complexe, fructele 
de cătină sunt considerate ca o polivitamină naturală. Fructele sunt folosite în multe ţări în 
scopuri terapeutice şi alimentare, această plantă fiind considerată un « panaceu » farmaceutic.  
           
Măceşul (Rosa canina L.) 
 

Măceşul este cunoscut încă din vechime ca o plantă medicinală. Creşte 
în regiunile de câmpie şi de deal, formând tufe acoperite de flori roz. Toamna 
se împodobeşte cu fructe de culoare roşie.      
  Fructele sale sunt foarte apreciate pentru conţinutul lor bogat în 
vitamina C (mai ridicat decât la lamâie) şi 
a cantităţilor mai mici din vitaminele A, 
B1, B2, P, K, etc. 

Pe lângă vitamine, măceşele mai 
conţin zaharuri, acid citric şi malic, 

pectine, tanini, etc. În terapeutică, se folosesc ca tonic 
vitaminizant, având proprietatea de a întări organismul. La 
persoanele aflate în convalescenţă sunt recomandate sub 
formă de ceai, sirop şi vin. Datorită vitaminei P, preparatele 
de măceşe menţin permeabilitatea vaselor capilare, normalizand circulaţia sângelui. 

Fructele de măceş, din care s-au eliminat sâmburii şi perii, pulverizate şi amestecate cu 
miere de albine se recomandă pentru eliminarea viermilor intestinali. De asemenea acestea intră 
în compoziţia ceaiurilor aromat, hepatic şi tonic aperitiv. 
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Unitatea 1: CADRUL NATURAL ÎN  „ŢINUTUL ZIMBRULUI” 

 
 

LECŢIA 1.4.: FAUNA 
 
 

Varietatea de tipuri de păduri naturale şi seminaturale, suprafeţele mici de pajişti şi 
păşuni alcătuiesc un mozaic de ecosisteme tipice zonelor de deal şi munţi mijlocii care creează o 
zonă cu specific aparte, propice pentru existenţa unui număr relativ mare de specii de faună. 

 
În zona Vânători Neamţ întâlnim o faună diversă, incluzând nevertebrate, reptile, 

amfibieni, păsări şi  mamifere.  
 

Astfel, dintre mamifere amintim o serie de specii rare sau extincte în alte zone: ursul brun 
(Ursus arctos), lupul (Canis lupus), râsul (Lynx lynx), vidra 
(Lutra lutra), zimbrul (Bison bonasus). Alte mamifere care se 
găsesc în zonă sunt: vulpea (Vulpes vulpes), pisica sălbatică 
(Felix sylvestris), cerbul carpatin (Cervus elaphus), căpriorul 
(Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), iepurele (Lepus 
europeus), etc. Trebuie amintit aici şi faptul că în zona Parcului 
se găsesc şi 14 specii de lilieci. 

 
Până în prezent au fost inventariate peste 100 specii de 

păsări, parte din acestea ocrotite la nivel naţional şi european. Se 
remarcă şi numărul relativ mare de răpitoare, dovadă a unei                       Zimbru 

piramide trofice nealterate: uliul porumbar (Accipiter gentilis), uliul păsărar (Accipiter nisus), 
acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina),  ciuful de pădure (Asio otus), şorecarul comun (Buteo 
buteo), şorecarul încălţat (Buteo lagopus), viesparul (Pernis apivorus), huhurezul mic (Strix 
aluco), huhurezul mare (Strix uralensis), cucuveaua (Athene noctua). Alte specii  întâlnite  sunt: 
barza albă  (Ciconia ciconia), barza neagră  (Ciconia nigra) care este o specie rară. 

Dintre reptile menţionăm: vipera de munte (Vipera berus) cu o concentrare mare în zona 
Chitele, şarpele de casă (Natrix natrix), năpârca 
(Anguis fragilis), şopârla de câmp (Lacerta agilis), 
guşterul (Lacerta viridis), etc. 

 
Fauna de amfibieni studiată cuprinde: 

salamandra (sălămâzdra) - (Salamandra salamandra), 
tritonul carpatic (Triturus montandoni) - endemit 
carpatic, tritonul cu creastă  (Triturus cristatus) 
broasca roşie de munte (Rana temporaria), buhaiul de 
baltă  (Bombina variegata), broasca râioasă brună 
(Bufo bufo), etc. 

     Natrix natrix     
Fauna acvatică cuprinde un număr de 7 specii, 3 familii şi 2 

ordine, amintind aici prezenţa pastravului (Salmo trutta fario). 
De asemenea, fauna este reprezentată şi de specii de 

nevertebrate (fluturi, insecte, gândaci, acarieni, etc.), până în prezent 
fiind inventariate un număr relativ redus    de taxoni.                              Coenonympha pamphilu                 
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 Multe din speciile amintite mai sus sunt periclitate, endemice, rarităţi, ocrotite prin 
legislaţia românească şi europeană (21 specii de mamifere, 91 specii de păsări, 19 specii de 

amfibieni, reptile, peşti). Dintre insectele ocrotite 
amintim doar pe Rosalia alpina, Lucanus cervus şi 
Morimus funereus. Un loc aparte îl ocupă zimbrul, 
devenit conform ultimelor reglementari europene 
“specie prioritară”, necesitând astfel crearea de arii 
speciale de conservare.    

Prezenţa acestor specii caracteristice Munţilor 
Carpaţi indică de asemenea, existenţa unui sistem 
stabil, neafectat de activităţile umane. Reprezentarea 
echilibrată a tuturor categoriilor taxonomice specifice 
asigură suport pentru  o evoluţie stabilă a                                      

     Morimus funereus                      ecosistemelor. 
 

 
                                                             

Dictionar: 
 

 ecosistem – ansamblu format din biotop şi biocenoză, în care se stabilesc 
relaţii strânse atât între organisme, cât şi între acestea şi factorii abiotici; 
 nevertebrat – (animal) caracterizat prin lipsa coloanei vertebrale şi a unui 
schelet osos intern; 
 extinct – dispărut; 
 endemit – (despre plante sau animale) care se găseşte numai pe un anumit 
teritoriu; 
 taxononomie – studiul unei grupe de animale sau de plante din punctul de 
vedere al clasificarii şi descrierii speciilor; 
 specie prioritară  – specie a carei prezenţă într-o anumită zonă, necesită 
desemnarea acelui sit ca zonă specială de conservare; 

 
Întrebări: 
 

  Daţi exemplu de un lanţ trofic caracteristic ecosistemului de pădure. 
 Ce tipuri de habitate de pădure cunoaşteţi? Daţi exemplu pentru un anumit 

habitat, de animale şi păsări caracteristice. 
 
De reţinut: 
 

 România deţine cele mai viabile populaţii din Europa de urşi bruni (Ursus 
arctos) – aproximativ 5600 exemplare, lupi (Canis lupus) – aproximativ 3000 
exemplare şi râşi (Lynx lynx) – aproximativ 1500 exemplare.  

 
 
Aplicaţii practice: 
 

 Confecţionarea de cuiburi artificiale pentru păsări şi lilieci şi montarea 
acestora în apropierea şcolii sau în cel mai apropiat trup de pădure.  
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SUPLIMENTARE: 
 

Liliecii  - între mit şi realitate 
 
 
Capturarea prăzii 

 
 
Emisia şi recepţia ultrasunetelor reprezintă mecanismul prin care aceste mamifere pot   

evita obstacolele şi captura prada(insecte) în absenţa luminii. 
 

Adăposturi preferate în clădiri             Adăposturi preferate în arbori 
 

                   
Adăposturi subterane 

 
 

Numeroase specii de lilieci din regiunile tropicale sau 
temperate trăiesc în adăposturile subterane. Habitatele 
subterane naturale (peşteri) sau artificiale (mine, caverne) 
reprezintă adăposturi diurne sau nocturne. 
 
Cu puţine excepţii, liliecii sunt incapabili să îşi construiască un 
adăpost, suplinind acest dezavantaj prin ocuparea de adăposturi 
naturale sau adăposturi construite de om sau de alte animale. Liliac retras într-o fisură 
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 Adăposturile sunt diurne sau nocturne şi sunt folosite în fazele de repaus şi activitate. 
Adăposturile diurne sunt frecventate cu multă fidelitate, în fiecare dimineaţă, liliecii revenind 
pentru a se odihni.Adăposturile nocturne sunt temporare. 

 
 

De reţinut: 
 
 
 
 
 

În prezent, pe plan mondial, se cunosc aproximativ 1000 de specii de lilieci, în România  
fiind identificate doar 30 din acestea. În raza Parcului Natural Vânători Neamţ, au fost realizate o 
serie de cercetări pe teren, identificându-se în zonă 14 specii de lilieci. 

 
Cel mai mic liliac cunoscut pe glob este o specie din Thailanda care cântareşte numai 

1,2-2 grame, cu o anvergură a aripilor de 15 cm, cel mai mare liliac trăind în Indonezia, 
cântărind aproximativ 1,5 kilograme şi având o anvergură a aripilor de 2 m. 

 
 Speciile de lilieci se determină în funcţie de caracteristicile morfologice (forma urechilor, 
forma aripilor, caracteristicile apendicelor nazale, culoarea blănii), mărimea (antebraţului, 
falangelor, picioarelor, urechii) şi tipul de ultrasunete. 

 
 Longevitatea liliecilor este relativ mare, fapt oarecum surprinzător pentru mamifere atât 
de mici, durata medie a vieţii fiind între 5 şi 10 ani, depinzând de diverşi factori restrictivi 
(condiţiile adăposturilor, condiţiile climatice, boli, accidente, prădători, etc.). Au fost semnalate 
cazuri când diverse specii de lilieci: liliacul mare (Rhinolophus ferrumequinum), liliacul lui 
Daubentonii (Myotis daubentonii) ating vârste cuprinse între 20 şi 30  de ani. 

 
 Hibernarea liliecilor este o caracteristică pentru speciile de lilieci din zonele temperate 
(inclusiv Europa). Liliecii hibernanţi pot suporta scăderea temperaturii corpului până aproape de 
temperatura de îngheţ, procesele lor metabolice fiind reduse, putând supravieţui astfel luni de 
zile fără să consume hrană.Un ţesut adipos (gras) special, numit grăsime brună, se depune în 
timpul verii şi toamna în jurul gâtului şi umerilor. Acest ţesut serveşte liliecilor drept rezervă de 
energie.  
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Unitatea 2: ZIMBRUL 

 

 
 

LECŢIA 2.1.:  ECOLOGIE 
 

Densităţi - Informaţii precise asupra mărimii spaţiului, mişcarea, compoziţia grupurilor 
etc., au fost oferite de cercetările telemetrice. Suprafaţa locuită de un grup mixt poate depăşi 
10.000 ha şi cea a unui mascul adult 14000 ha. Spaţiile diverselor grupuri pot să se 
suprapună/întretaie, în timp ce întâlnirile întâmplătoare pot duce la fuzionarea grupurilor sau la 
schimbul de indivizi. Cele mai mari spaţii sunt cele ale masculilor adulţi care pot vizita mai 
multe grupuri. Spaţiile de iarnă sunt mult mai mici, şi deşi cea mai mică arie e de 1.000 ha, 
suprafaţa precisă este mult influenţată de condiţiile meteorologice. Îngheţul şi zăpada limitează 
mobilitatea zimbrilor.  

Structura socială - Este animal sociabil, trăind în ciurde de câte 10-50 indivizi, grupurile 
cele mai răspândite printre populaţia de zimbri sunt cele 
mixte şi cele compuse numai din masculi. Aproximativ 
60% dintre masculi trăiesc singuri. Nu rage, ci emite uşoare 
sunete asemănătoare unor mormăieli. Aceasta se datorează 
dezvoltării acestei specii în mediul forestier, astfel că de-a 
lungul timpului contactul prin sunete între indivizi şi-a 
pierdut din importanţă. Mirosul este bine dezvoltat fiind 
utilizat pentru găsirea hranei, depistarea viţeilor, etc. 
Grupurile de zimbri nu sunt legate prin relaţii familiale şi 
compoziţia şi mărimea lor se schimbă frecvent. Unele 
dintre aceste schimbări sunt sezoniere (incluzând naşterea 

puilor sau momentul împerecherii), în timp ce altele sunt rezultatul unirii mai multor cirezi care 
se despart apoi, dând naştere unor noi grupuri. Liderul unui grup mixt e în general o femelă mai 
bătrână care are  pui. 

Reproducerea şi mortalitatea - În cazul 
rumegătoarelor sălbatice care trăiesc în zone temperate, 
perioada de reproducere este influenţată de anotimp. Viţeii se 
nasc în sezonul care le este cel mai favorabil, adică 
primăvara. Datorită masculilor mai bătrâni din cadrul 
populaţiilor în libertate, care nu permit împerecherea 
masculilor tineri, perioada de activitate sexuală intensă în 
rândul masculilor începe la vârsta de 6 ani şi se încheie în al 
12-lea an de viaţă. Raportul normal pe sexe este de un mascul 
la 5 femele, maturitatea sexuală – la vaci – începe după 

vârsta de 3 ani, viţeii aparând în anul 4. Cam 20% 
dintre femelele ce trăiesc în libertate dau naştere la 
pui în al 4-lea an de viaţă. Viţelul este hrănit de 
mamă timp de un an, deşi perioada se poate prelungi 
dacă aceasta nu rămâne însărcinată. Legăturile dintre 
mamă şi pui se destramă în al doilea an. Masculii 
aflaţi în captivitate trăiesc în general până la vârsta 
de 20 de ani, şi nu mai mult de 14-16 ani în cazul 
celor aflaţi în libertate. În cazul femelelor durata de 
viaţă poate atinge 28 de ani în captivitate şi chiar 24 
de ani în libertate. Dimorfismul sexual al speciei 
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manifestat prin greutatea corporală şi dimensiuni se accentuează cu vârsta, devine mai pronunţat 
în jurul vârstei de trei ani continuându-se pe întreaga perioadă a vieţii. 

Nutriţie - Rumegătoare fiind, zimbrii sunt adaptaţi să utilizeze drept hrană o mare 
diversitate de plante. Camera stomacală, numită rumen poate avea o capacitate de peste 100 l, 
iar, datorită procesului constant de fermentaţie este necesară reaprovizionarea continuă cu hrană. 
Zimbrii se hrănesc intens înainte de răsăritul soarelui, pentru a umple rapid cele patru camere 
stomacale, după pauza din timpul nopţii. Apoi se odihnesc şi rumegă hrana. Cum acest ciclu este 
repetat de câteva ori pe zi, hrănirea ocupă aprox. 50 – 80% din timpul zimbrilor, între răsăritul şi 
apusul soarelui. Primăvara devreme zimbrii caută intens hrana pentru a compensa cantitate şi 
calitatea hranei din timpul iernii. Din fericire, acest lucru este favorizat de apariţia vegetaţiei 
tinere şi hrănitoare, iar numărul insectelor dăunătoare este încă scăzut. 
 Poate fi consumat un număr foarte mare de specii de plante, deşi în dieta unui zimbru 
intră 10-20 de specii uşor de găsit. Analiza rumenului a evidenţiat că hrana de bază este formată 
din plante ierboase (graminee), constituind 90% din capacitatea rumenului, şi doar 7-13% cu 
hrană de origine lemnoasă (scoarţa arborilor şi arbuştilor, lăstari, etc). În cea mai mare parte se 
hrănesc cu plantele ce acoperă solul pădurii, în timp ce hrana de origine lemnoasă nu reprezintă 
decât un supliment. Cirezile care colindă în căutarea hranei sunt conduse de femele 
experimentate şi nu stau mult într-un singur loc. Urmele lăsate în vegetaţia ce acoperă solul sunt 
greu de detectat, chiar dacă pe acolo a trecut o cireadă de 10-20 de indivizi. Prezenţa zimbrilor, 
deci, nu afectează cu nimic reînnoirea resurselor de plante ale mediului. 

 

 
 

Dicţionar: 
 dimorfism –  existenţa a două tipuri structurale la aceeaşi specie de animale sau 

vegetale (în cazul nostru diferenţele dintre masculi şi femele). 
 ecologie – ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organisme şi mediul 

lor de viaţă; 
 fermentaţie – proces de descompunere a unor substanţe organice sub acţiunea 

fermenţilor  şi de transformare a lor în alte substanţe. 
 
Întrebări: 

 Cine limitează mobilitatea zimbrilor? 
 Cine conduce turma ? 
 Când se hrănesc intens zimbrii ? 

  
                
De reţinut: 

 Zimbrii sunt perfect adaptaţi traiului în pădure, reuşind să folosească 
resursele acesteia. În condiţiile în care suprafaţa pe care o au la dispoziţie 
este de mari proporţii, de calitate, impactul lor asupra mediului este minim. 

 În captivitate, din cauza lipsei concurenţei şi a duşmanilor naturali, a 
tratamentelor sanitar veterinare şi a abundenţei hranei, durata de viaţă 

precum şi perioada în care sunt activi din punct de vedere sexual sunt sporite.    
 
 
Aplicaţii practice: 

 Observaţii în Rezervaţia de Zimbri şi Faună Carpatină „Dragoş Vodă”. 
 Observaţii în zona ţarcului de reintroducere. 
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SUPLIMENTARE:  

 
 

Mişcările zimbrilor în libertate, în Munţii Bieszczady, Polonia  
(după Kajetan Perzanowski) 

 
o puncte de diferite culori- poziţii individuale ale zimbrilor în vara 2003 (roşu- 

zimbrul151100, albastru- zimbrul 151140, etc.) 
o puncte galbene- poziţiile tuturor zimbrilor în vara 2002 
o linii de diferite culori- delimitează zonele individuale de mişcare în vara 2003 (roşu- 

zimbrul151100, albastru- zimbrul 151140, etc.) 
o linia galbenă- delimitează zona de mişcare pentru toţi zimbrii în vara 2003  
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Unitatea 2: ZIMBRUL 

 

 
 

LECŢIA 2.2.:  OBSERVAŢII ÎN TEREN 
 
 Deşi masiv şi aparent greoi, zimbrul este un 
animal agil, capabil să parcurgă în alergare distanţe 
mari, pe teren accidentat, acoperit de vegetaţie. Pentru că 
simţurile acestuia sunt ascuţite, este destul de greu de 
văzut de aproape, în libertate. Pentru a-l putea 
monitoriza este necesar a se face observaţii în teren. 
  Urmele trecerii unui zimbru sau chiar a unei 
turme de dimensiuni mai mici sunt greu de observat, 
chiar pentru ochi experimentat. Acestea devin evidente 
în cazul unei concentrări la locurile cu hrană abundentă, 
la adăpători, iarna pe zăpadă sau după ploi abundente. 
Aşa cum este de aşteptat cele mai uşor de găsit sunt 
urmele de copită. Funcţie de dimensiunile acestora se poate aproxima mărimea animalului, mai 

puţin sexul. În condiţiile urmelor găsite pe zăpadă trebuie luate 
în considerare, în general urmele proaspete, mărimea celor mai 
vechi fiind distorsionată din cauza topirii. Acestea diferă şi din 
cauza grosimii stratului de zăpadă. O distanţă mare între urme 
ne arată că animalul a trecut în fugă. Urmele singulare sunt mai 
greu de interpretat fiind necesară urmărirea acestora pe o 
distanţă mai mare, în vederea obţinerii uneor informaţii 
judicioase. 
 În condiţiile parcurgerilor unor desişuri, seminţişuri, 
suprafeţe acoperite cu vegetaţie arbustivă, mai ales primăvara, 

la năpârlire, se pot găsi smocuri de păr provenind de la 
zimbru. Înălţimea la care se află ne dă indicii despre talia 
animalului, de asemenea mărimea smocului ne ajută în 
aflarea unor elemente privind starea animalului. În cazul 
animalelor izolate sau pentru care se poate stabili cu 
certitudine apartenenţa smocurilor de păr lăsate, acestea sunt 
utilizate în vederea efectuării analizelor genetice. 
 Vătămările asupra arborilor reprezintă deasemenea un 
indiciu asupra prezenţei zimbrului. În dieta acestuia speciile 
lemnoase reprezintă între 10 şi 30% din preferinţele 

alimentare. Speciile 
preferate, cel puţin din experienţa din arealul Munţilor Carpaţi 
sunt: frasinul, plopul salcia, carpenul stejarul. Există 
posibilitatea ruperii arborilor de mici dimensiuni, în special în 
arboretele tinere, în încercarea de a ajunge la ramurile din vârf 
pentru a le consuma. Frecvent este şi consumul de scoarţa a 
arborilor, acesta constatându-se cu precădere în jurul locurilor 
de administrare a hranei suplimentare. Pentru a evita roaderea 
scorţei arborilor tineri, este indicat ca în apropierea locurilor de 
hrănire suplimentară să fie asigurate crăci din diferite specii de 
arbori şi arbuşti, material ce poate proveni din resturile de 
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exploatare rezultate în urma diferitelor operaţiuni de extragere a masei lemnoase. După zicala 
„vânatul urmează securea”, s-a constatat că şi zimbrul frecventează, în special în perioada de 
iarnă, parchete de exploatare în care se găsesc crengi şi alte resturi de exploatare sau în locurile 
cu doborâturi de vânt. În mod ocazional zimbrii pot roade scoarţa de molid (Picea abies) la baza 
rădăcinii. În timpul luptelor pentru împerechere, se pot aduce vătămări vegetaţiei forestiere 
tinere, un loc în care s-a petrecut o asemenea luptă se evidenţiindu-se după pământul răscolit ca 
şi după mirosul de mosc ce pluteşte în aer. Zimbrilor le place să se rostogolească în nisip şi în 
zăpadă, asemenea locuri fiind uşor de recunoscut. 
  
 
 

 
 

 

Dicţionar: 
 dimorfism –  existenţa a două tipuri structurale la aceeaşi specie de animale sau 

vegetale (în cazul nostru diferenţele dintre masculi şi femele). 
 ecologie – ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organisme şi mediul 

lor de viaţă  
 fermentaţie – proces de descompunere a unor substanţe organice sub acţiunea 

fermenţilor si de transformare a lor în alte substanţe 
 
 
Întrebări: 

  Cine limitează mobilitatea zimbrilor? 
 Cine conduce turma ? 
 Când se hrănesc intens zimbrii ? 

  
                 
 
De reţinut: 

 Proporţia speciilor lemnoase în dieta zimbrului este de aproape două ori mai 
scăzută decât în cazul căpriorului (în special în perioada de iarnă). Prin urmare, deşi 
pare greu de crezut, din punct de vedere al ecosistemelor forestiere, căpriorul are un 
impact negativ mai mare. 
 Speciile forestiere cele mai căutate de către zimbru sunt carpenul, frasinul, salcia 
căprească şi plopul. În condiţiile ţării noastre aceste specii sunt des întâlnite, se 
regenerează spontan cu uşurinţă şi nu prezintă importanţă economică de primă 
mână.    

 
 
 
Aplicaţii practice: 

 Observaţii în Rezervaţia de Zimbri şi Faună Carpatină „ Dragoş Vodă”. 
 Observaţii în zona ţarcului de reintroducere. 
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SUPLIMENTARE: 
 
 

 

 
 
                   Lăsătură de zimbru                                                             Urmă de zimbru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
     Puiet ros de cerb                         Salcie roasă de cervide                        Molid vătămat de urs 
 
 
 
 

 
      Urmă de urs                       Urmă de lup                Urmă de căprior                 Urmă de iepure 
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Unitatea 2: ZIMBRUL 

 

 
 

LECŢIA 2.3.:  REINTRODUCEREA ÎN LIBERTATE 
 

Începutul secolului al XIX-lea găseşte specia cu un 
efectiv de cca. 700 de zimbri în Polonia (zona Bialowieza) 
şi un număr nedeterminat în Caucaz. Primul război 
mondial, Revoluţia bolşevică şi războiul civil din anii ‘20 
au dus la dispariţia populaţiei de zimbri aflată în libertate, 
astfel că în 1924 sunt inventariaţi ultimii 54 de zimbri, 
aflaţi numai în captivitate, în grădini zoologice. 

Actualmente populaţia de zimbru reprezintă  aprox. 
3000 exemplare din care 60% din efective trăiesc în 
libertate şi semilibertate, cea mai mare populaţie găsindu-
se în Pădurea Bialowieza (Polonia şi Belarus) cu un număr 
de aprox. 600 indivizi la sfârşitul anului 2000.  Mai există 

două populaţii având mai mult de 100 indivizi una în Polonia (Bieszczady, în Carpaţii polonezi) 
şi cealaltă în Ucraina (Bukovynska, Carpaţii ucrainieni) precum şi cinci populaţii cu mai mult de 
50 indivizi în Polonia, Ucraina şi Rusia. Cele 33 de cirezi sălbatice se găsesc în 5 ţări: Ucraina, 
Polonia, Bielorusia, Rusia şi Lituania.  

Reducerea continuă a populaţiei de zimbri precum şi a arealului ocupată de aceasta, dar 
mai ales tragedia din timpul primului război mondial, când 
zimbrul a dispărut din libertate, a dus la demararea 
programelor de reintroducere a acestei specii.  

Astfel în 1922 se face inventarul zimbrilor rămaşi 
în lume, iar în anul 1923 s-a fondat Societatea 
Internaţională pentru Salvarea Zimbrului şi se instituie 
Cartea de Pedigree a Zimbrului. Începând cu 1929, la 
Bialowieza, demarează programul de refacere a speciei 
zimbru, astfel că, după un nou moment critic determinat de 
al doilea război mondial, numărul total de zimbri 

înregistraţi în Cartea de Pedigree la sfârşitul anului 2000 
era de aproximativ 2860 (existând şi câteva sute de 
exemplare neînregistrate).  

Zimbrul este considerat de ecologi o „specie-umbrelă”, 
prezenţa acestuia în libertate, permiţând existenţa şi dezvoltarea 
altor specii. De asemenea, apariţia unui mare erbivor în pădurile 
noastre vă asigură menţinerea unei structuri diversificate pentru 
suprafeţele acoperite cu pădure, ocupându-se o nişă ecologică, 
liberă de mai bine de 200 de ani.                                                                           

Programe de reintroducere în libertate au  fost demarate în 
Slovacia, în Carpaţi, la graniţa cu Polonia şi Ucraina, Letonia (deşi  
suprafeţele de pădure sunt restrânse) şi România, în Carpaţii 
Orientali, zona PNVNT. Aceste programe trebuie să asigure 
habitate corespunzătoare care să permită eliberarea zimbrului, 
precum şi creşterea cantitativă şi calitativă a populaţiei de zimbri 
implicate. 

Zimbri în libertate - Lituania

Bieszczady , Polonia 

Oryol Polesie, Rusia 
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Unul din obiectivele de constituire a Parcului a fost reintroducerea în libertate a zimbrului 
în zona Neamţului. Acest deziderat s-a fundamentat pe un studiu al Institutului de Cercetări şi 
Amenajări Silvice efectuat în 1994, prin care s-a stabilit zona optimă pentru dezvoltarea 
populaţiei de zimbri, în suprafaţă totală de 11.500 hectare, zona evidenţiată mai apoi în Legea 
5/2000 ca “Rezervaţia de Zimbri” (în suprafaţă de 11.500 hectare). Studiul ICAS a fost dublat în 
1999 de un studiu, pe aceeaşi temă, al Societăţii Zoologice Regale din Londra, care a venit sa 
întărească  concluziile deja existente privind bonitatea zonei, relativ la reintroducerea în libertate 
a zimbrului. 

În vederea realizării unei populaţii valoroase din punct de vedere genetic, a evitării 
consangvinizării populaţiei de zimbri, au fost importate în perioada 2005-2009 un număr de 15 
exemplare, realizându-se un efectiv stabil din punct de vedere genetic, de 22 animale, care sunt 
crescute în prezent într-un ţarc de aclimatizare în suprafaţă de 181 ha. Aceste exemplare urmează 
a fi eliberare în grupuri mici de 4-5 animale, păstrându-se în ţarcuri un nucleu de animale pentru 
înmulţire dirijată. Zimbrii ce vor fi eliberaţi vor avea radiocolare, astfel încât se va putea 
determina non stop, poziţia acestora. 

Tarcurile de aclimatizare au o lungime de 7 km, prevăzute în exterior cu traseu de 
patrulare, presupunând o suprafaţă efectivă îngrădită de aprox. 176 hectare. Ţarcurile realizează 
o legătură între “Centrul de Vizitare” ce include facilităţile Centrului de Management al 
Zimbrului şi Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină “Dragoş Vodă” (unde se află singura fermă 
de carantină din ţară  pentru specia zimbru, necesară pentru efectuarea importurilor) realizându-
se astfel  o tratare unitară a zonei. 

 
 

 
 

Dicţionar: 
 pedigree –  origine genealogică a unui animal de rasa pură. 
 consangvinizare – fenomen datorat încrucişărilor dintre exemplare având      

predecesori comuni  
 aclimatiza - adapta 

 
Întrebări: 

 Câţi zimbri sunt în lume? 
 În ce ţări se găsesc zimbri în libertate? 
 Ce ţări au început programe de reintroducere a zimbrului în libertate? 

 
De reţinut: 

 În Cartea de Pedigree a Zimbrului se înregistrează toţi zimbrii, datele 
importante pentru fiecare (naştere, număr individual de înregistrare, locaţie, 
transfer, progenituri, deces) astfel că pentru orice animal înregistrat aici se 
cunosc atât stămoşii, cât şi descendenţii, precum şi locaţia actuală a acestuia. 

 Bialowieza este un masiv forestier de mari proporţii, puţin afectat de  
                             activităţile umane, aflat între Polonia şi Bielorusia   

 
 
Aplicaţii practice: 

 Identificaţi  pe hartă ţările în care zimbrul există în libertate. 
 Vizită în zona ţarcului de aclimatizare. 
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SUPLIMENTARE: 
 
 

 
1900 - Ultimele două populaţii în libertate (după Wanda Olech) 

 

1900
The last two 

natural 
populations

1919 1926

Bison bonasus bonasus

Bison bonasus caucasicus

 
 

1924 – 54 animale existente doar în captivitate (după Wanda Olech) 
 

1924
Captivity:

54 animals

 
 

2004 - 196 turme în captivitate în 33 ţări, 30 turme în libertate în 5 ţări (după Wanda Olech) 
 

2004
Captivity (196 herds in 33 

countries):  279 LB and 887 LC

Free living (30 herds in 5 
countries):1107 LB and 780 LC
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Unitatea 2: ZIMBRUL 

 

 
 

LECŢIA 2.4.:  TELEMETRIA 
 

Speciile de mamifere în special, au fost studiate atent din punct de vedere al 
comportamentului, al folosinţei habitatelor şi ecosistemelor, dinamicii populaţiei, influenţei 
bolilor, relaţiilor dintre pradă şi prădător, relaţiilor cu omul, etc. 

În majoritatea cazurilor, cercetarea se desfăşoară prin studii în teren, colectarea datelor 
fiind o sarcină dificilă având în vedere dificultatea observaţiei directe, teritoriile pe care îşi 
desfăşoară activitatea. 

Unul din mijloacele cele mai moderne de cercetare folosite se numeşte radio telemetrie.  
Echipamentul necesar radiotelemetriei este alcătuit din: radio emiţător (radio colar sau 

implant abdominal), receptor de semnal, antene direcţionale sau nedirecţionale, GPS, compas, 
hărţi topografice, card de memorie pentru stocarea informaţiilor colectate de pe teren. 

Aplicaţiile posibile ale radio telemetriei sunt: localizarea animalelor dotate cu emiţătoare 
cu o precizie de până la 10 m, monitorizarea mişcării animalelor cu ajutorul unui senzor de 
mortalitate, monitorizarea activităţii animalelor, monitorizarea parametrilor fiziologici ai 
animalelor (temperatura corpului, numărul bătăilor inimii, etc.), estimarea suprafeţei necesare 
unui individ, grup cât şi estimarea preferinţelor de habitat. 

Sistemele de telemetrie sunt de mai multe tipuri: telemetrie terestră, telemetrie aeriană, 
telemetrie GPS (Global Positioning System) cât şi telemetria acustică. 
 
Principiile telemetriei: 

                                              
                                                                                 O                      A 
 
                                                                                                 1           
                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

                                                                                                                      
 
E 
 
 
                                                                                                      O 
 
                                                                                        A           2 
 
 
 

O- observator       A- antena                 E- emiţător                  1,2- poziţii succesive 
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 Din poziţia 1 (aleasă astfel încât să existe o bună recepţie, de obicei pe un loc mai înalt) 
se face un tur de orizont cu antena. Semnalele sunt primite de antenă şi trimise la receptor care 
avertizează fonic cu o intensitate ce ţine de direcţia emiţătorului (de obicei un colar prins de 
gâtul animalelor). Se află astfel direcţia corectă pe care se află emiţătorul. Odată stabilită acestă 
direcţie se măsoară cu ajutorul unei busole, aflându-se orientarea (unghiul faţă de direcţia 
nordului). Se figurează poziţia 1 pe hartă, de asemenea se figurează prima direcţie. Observatorul 
se deplasează în poziţia 2 unde se repetă procedeul. Se află astfel direcţia unde se găsesşte 
emiţătorul faţă de poziţia 2. Se figurează pe hartă poziţia 2 şi noua direcţie. La intersecţia celor 
două direcţii se va găsi emiţătorul. Coordonatele poziţiilor 1 şi 2 sunt determinate cu ajutorul 
unui GPS, fiind apoi figurate pe hartă. În cazul punctului de intersecţie, coordonatele acestuia 
sunt determinate întâi pe hartă, GPS-ul fiind folosit pentru transpunerea acestuia pe teren. În 
practică sunt necesare mai multe determinări (animalul se mişcă, lipsă semnal, interferenţe, etc). 

Habitatul folosit, locaţiile înregistrate, tipurile de activităti, distanţa faţă de aşezările 
umane, etc. sunt introduse în baza de date şi analizate cu ajutorul GIS (Sistemul Geografic 
Informaţional). 

Numărul de determinări ale locaţiei exemplarului monitorizat prin metoda radio 
telemetriei depinde de ce informaţii vrem să cunoaştem. De exemplu, determinarea relaţiei 
pradă-prădător cere o observaţie continuă pe o perioadă de aproximativ 4-12 săptămâni în fiecare 
an, depinzand de specie, în timp ce pentru determinarea mărimii teritoriului sunt necesare un 
minim de 30 de locaţii independente. 

 
 

 
 

 
Dicţionar: 

 habitat –  teritoriu locuit de fiinţe vii (plante, animale, oameni, etc); 
 radiocolar  - bandă de piele, de mărime diferită, ce are ataşat un emiţător radio. 

Această are un sistem de prindere cu cataramă ce permite prinderea de gâtul 
animalului. 

 GPS - sistem global de poziţionare ce permite aflarea instantanee a coordonatelor 
punctului de staţionare făcându - se apel la sateliţi (minim 3). 

 
Întrebări: 

o Care sunt aplicaţiile telemetriei? 
o La ce este necesară busola? 
o Care este echipamentul necesar în cazul telemetriei terestre? 
 

 
De reţinut: 
 

 Indiferent de sistemul de telemetrie, principiul de bază este cel prezentat  
 Telemetria terestră este cea mai utilizată având avantajul unor costuri                     

               reduse şi necesitând cunoştinţe minime de operare  
 
Aplicaţii practice: 

 Prezentarea echipamentului de telemetrie 
 Folosirea GPS 
 Folosirea busolei 
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SUPLIMENTARE: 
 
 
 

TELEMETRIE  AERIANĂ ŞI TERESTRĂ  

(după Kajetan Perjanowski) 
         

                                                         

                                      

                                         

                                                                                                                
 
                                               

                                                           
TELEMETRIE PRIN SATELIT 
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 TELEMETRIE PRIN GPS 
                               

 
          

 
                                    
                     
           
                      

TELEMETRIE CU COLAR GPS (DETAŞABIL) 

                                 
 

                                          

 

??                              �       
 3.preluare date  

2.detaşare colar 

1.tranchilizare 
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Unitatea 2: ZIMBRUL 

 
  

 
LECŢIA 2.5.: ZIMBRUL – CARACTERISTICI MORFOLOGICE 

 
 Zimbrul (Bison bonasus Linnaeus, 1758) 

este considerat cel mai mare mamifer ierbivor din 
Europa.  

Zimbrul aparţine ordinului Arctiodactyla, 
familia Bovidae (Gray, 1872), subfamilia Bovinae 
(Gray, 1821), genul Bison (H. Smith, 1827). 

Are corp masiv şi puternic, atingând la 
maturitate o greutate de 800-1000 kg la masculi şi 
500-700 kg la femele. Înălţimea la greabăn poate 
ajunge la 2,2 metri. Coada este scurtă şi groasă, 
având o lungime de până la 0,8 metri. Pieptul este 
dezvoltat, iar capul pare contopit cu trunchiul. O 
caracteristică particulară a masculilor o reprezintă 

disproporţionalitatea între partea din faţă a corpului, puternică şi crupa relativ mică.  Datorită 
ridicăturii greabănului şi a ondulării spatelui, pare a fi ghebos şi cu picioarele din spate mai 
scurte. Corpul e acoperit cu blană deasă şi pâsloasă de păr scurt, aspru şi miţos, de culoare brună-
cafenie. La frunte, pe grumaz şi pe piept atârnă păr foarte lung. Capul este mare, îndreptat în jos, 
fruntea boltită, mai mult lată decât lungă, poartă la ambele sexe, coarne scurte întoarse înapoi, cu 
vârfurile ascuţite îndreptate înainte şi în sus. Coarnele sunt rotunde şi goale în interior. Copita e 
despicată. 

Nu rage, ci emite uşoare sunete asemănătoare unor mormăieli. Vara, are obiceiul de a se 
tăvăli în nisip uscat, iar iarna în zăpadă. Femelele trăiesc în mici cirezi, masculii sunt mai izolaţi, 
dar vin în cireadă în perioada de reproducere; maturitatea sexuală – la femele – începe după 
vârsta de 3-4 ani, la masculi după 5-6 ani; în fiecare an împerecherea are loc prin august – 
septembrie, când masculul însoţeşte o femelă 2-3 zile, dar rămâne în cireadă timp de o lună; 
sarcina durează 38-40 de săptămâni, după care naşte un viţel, mai rar 2 viţei. E animal sociabil, 
trăind în cirezi de câte 10-20 indivizi. Cele mai dezvoltate simţuri ale zimbrului sunt auzul şi 
mirosul. 

Longevitatea zimbrilor diferă de locul unde trăiesc, astfel, în rezervaţii femelele trăiesc 
până la 25 ani, în timp ce masculii până la 20, în timp ce în libertate nu trăiesc mai mult de 14-16 
ani datorită selecţiei naturale. Raportul normal pe sexe este de un mascul la 5 femele. În libertate 
se hrăneşte cu ierburi, fruze de specii tinere, necesitând apă curgătoare în tot timpul anului. Iarna 
are nevoie de hrană suplimentară. E ocrotit de legi naţionale şi internaţionale ca monument al 
naturii şi ca specie prioritară în desemnarea de situri de importanţă comunitară pentru Reţeaua 
Natura 2000. 

Primele însemnări despre zimbru datează de la filozoful grec Aristotel (384 - 322 î.H.) în 
lucrarea ‘Historia animalium’. În descrierea aristoteliană, zimbrul apare mai masiv decât bourul, 
cu copitele despicate şi coarne puternice, încovoiate înainte, coadă scurtă şi pielea rezistentă la 
lovituri. 

Pe baza resturilor fosile identificate, s-a tras concluzia că în Europa Centrală, zimbrul, 
spre deosebire de bour, a fost o specie mai rară, dar care a supravieţuit în libertate cel puţin 250 
de ani bourului.  
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Dictionar: 
 

 cireadă – grup numeros de animale cornute mari; 
 greabăn – regiune a corpului unor animale (mari) situată între gât şi spinare; 
 fosilă – rest sau urmă a unui animal sau a unei plante dintr-o epocă geologică 
anterioară celei actuale, conservată în straturile pământului; 

 
Întrebări: 
 

 Care sunt diferenţele dintre un zimbru şi un bizon american? 
 In prezent, care este populaţia actuală de zimbri? 
 Zimbrul este un mamifer carnivor, ierbivor sau omnivor? Argumentaţi. 

 
 
De reţinut: 

  Bizonul (Bison bison) este cel mai mare mamifer terestru din America de 
Nord. Cândva foarte numeros, a fost la un pas de dispariţie datorită 
braconajului intensiv. În prezent, se găşeşte în captivitate, cât şi în diferite 
rezervaţii naturale în libertate, trăind în cirezi mari cele mai cunoscute fiind 
Parcul National Yellowstone în Wyoming (Statele Unite ale Americii) şi 
Parcul Wood Buffalo, localizat în teritoriile din nord vestul Canadei.   

 
 
Aplicaţii practice: 

 Vizită la Rezervaţia de Zimbri şi Faună Carpatină ‘Dragoş Vodă’ Vânători             
Neamţ 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zimbru mascul – Rezervaţia ‘Dragoş Vodă’ Vânători Neamţ 
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SUPLIMENTARE: 

 
 

Despre bour... 
 
 
 

Bourul este un mamifer ierbivor dispărut, care a fost răspândit în Asia, Africa şi Europa 
în timpul Cuaternarului (Pleistocen) ultimele 2 milioane de ani. Conform înscrisurilor istorice, 
ultimul exemplar de bour din Europa a fost ucis în anul 1627, la o vânătoare desfăşurată în 
Polonia. 

Bourul (Bos primigenius) a fost domesticit de om cu vreo 4000 de ani în urmă şi este 
considerat strămoşul vitelor domestice, dar a continuat să trăiască şi în sălbăticie prin păduri mai 
puţin umblate, până la sfârşitul secolului al XVI-lea. Animal de talie mare (cca. 3 m lungime), 
puternic, agresiv, cu mişcări rapide, bourul avea corpul acoperit cu păr de culoare neagră, cu o 
dungă cenuşie de-a lungul spinării. Craniul cu fruntea alungită purta coarne mari. Nu avea alţi 
duşmani decât omul, vânatul excesiv, dar şi despădurirea rapidă a marilor codri au dus la 
dispariţia sa. 

În ţara noastră, resturi fosile ale bourului au fost descoperite în pietrişurile şi nisipurile 
din Podişul Moldovei şi Câmpia Română. Ultimele descoperiri de resturi fosile de bour au fost 
realizate în judeţul Giurgiu, în urmă cu câţiva ani, piesele găsindu-se în acest moment în colecţia 
de paleontologie a Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa Bucureşti. 

Aflăm o prezentare a bourului în „Descriptio Moldaviae” (1716), opera eruditului 
principe Dimitrie Cantemir, care scrie că  „.. bourul avea picioare înalte, grumaz şi pântec 
zvelte, coarne subţiri şi era foarte sălbatic şi iute. Doar în munţii de la apus se află un animal 
despre care aş îndrăzni să spun că este propriu regiunilor noastre. Moldovenii îi zic zimbru, dar 
este de mărimea unui bou domestic, însă capul lui este mai mic şi lungăreţ, grumazul şi 
pântecele mai subţiri, picioarele mai înalte, coarnele mai subţiri şi mai drepte, foarte ascuţite, 
întoarse puţin în afară. Este un animal sălbatic şi iute şi asemenea caprelor se poate urca pe 
stâncile cele mai abrupte şi de aceea nu poate fi prins decât dacă e rănit sau ucis de armă. 
Acesta este cel al cărui cap a fost hotărât ca stemă a provinciei sale de către Dragoş, primul 
principe al Moldovei. ” 

Alte descrieri din antichitate despre bour atribuite lui Caius Iulius Caesar arăta că  
„ bourii nu sunt obişnuiţi cu oamenii şi nu pot fi îmblânziţi  chiar dacă sunt prinşi de mici. Ca 
mărime, formă şi înfăţişare, coarnele bourilor se deosebesc mult de ale vitelor noastre. Coarnele 
au multă căutare căci îmbrăcate în argint servesc drept cupe la marile ospeţe”. 

Aspectul şi culoarea bourului, aşa cum este înfăţişat într-o pictură din secolul al XVI-lea, 
descoperită în anul 1827, în Germania la Augsburg, arăta că se deosebea de vitele domestice, nu 
avea coamă, coada fiind mai lungă decăt a zimbrului. Bourul era vânat pentru carne sau era prins 
şi domesticit pentru a fi utilizat apoi ca animal de tracţiune. 

Datorită presiunii exercitate de om, bourul a intrat în declin şi a dispărut de timpuriu, 
dispărând din bazinul mediteranean cu 500 - 100 de ani î.H., din Alpii austrieci în jurul anului 
1000, din Germania Sudică în jurul anului 1200. 

În anii 1920, doi îngrijitori germani de grădină zoologică - fraţii Heinz şi Lutz Heck - au 
încercat să obţină bourii din vacile domestice. Planul lor era bazat pe conceptul pre-Darwinian, 
de atavism în care trăsături primitive pot reapărea. Rezultatul s-a numit Vaca Heck sau "bourii 
Heck", care poartă o asemănare fizică incompletă cu ceea ce se ştia despre bourii sălbatici. 
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Vaca lui Heck, bourul şi bizonul în imagini 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
   
 Vaca lui Heck 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Prima stemă a Moldovei                                                Pictură rupestră cu bour 
 

 
 
 
 
 
 

                                                     
        Bizon la Zoo Varşovia, Polonia                                     Bizoni la Zoo Varşovia, Polonia 
 
                                     
                                                                Bizon american 
 
 
 
 
                                                                         Bizon  
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Unitatea 2: ZIMBRUL 

 
 

LECŢIA 2.6.: CAUZELE DISPARIŢIEI - VÂNĂTOAREA 
 
 Pentru dispariţia zimbrului în libertate, în aparenţă, două  cauze pot fi considerate ca fiind 
principale: vânătoarea excesivă a acestuia şi reducerea habitatelor favorabile. Dacă în Vestul 
Europei se poate vorbi de reducerea habitatelor favorabile ca de un factor favorizant în dispariţia 
zimbrului, în zona Munţilor Carpaţi, recunoscută pentru existenţa în prezent a habitatelor 
neafectate antropic pe suprafeţe însemnate, singura cauză reală a fost reprezentată de vânătoarea 
excesivă. 

În perioada preistorică modalitatea de vânare a zimbrului era reprezentată de hăituirea 
animalelor şi dirijarea acestora către văi închise în care puteau fi 
omorâte cu uşurinţă, prin aruncarea de pietre, suliţi, săgeţi sau spre 
văi care se terminau într-o prăpastie, moartea animalelor fiind 
cauzată de căderea de la înalţime. Dirijarea animalelor către un ţarc,  
s-a perpetuat până în era noastră, reprezentând modalitatea de 
capturare a zimbrilor vii ( prinşi în ţarc, înfometaţi şi mai apoi legaţi 
în vederea transportului) care făceau deliciile circurilor române. 
Această modalitate de vânătoare a fost favorizată de 

comportamentul social al zimbrului, cooperarea întregii comunităţi soldându-se cu capturarea 
unei turme compuse în principal din femele şi vitei, a căror carne era apreciată. Mai trebuie 
precizat că astfel, în condiţiile abundenţei vânatului, se asigura participarea şi recompensarea 
membrilor comunităţii, fără a fi nevoie de specializare strictă. Diminuarea efectivelor, a 
contribuit la apariţia vânătorilor specializaţi, ce foloseau gropi sau capcane amplasate pe rutele 
de deplasare. 

Îmblânzirea câinelui şi mai apoi a calului a introdus noi 
elemente în derularea vânătorii la zimbru: hăituirea acestuia se facea 
cu ajutorul câinilor, urmărirea şi uciderea animalului se făcea de către 
vânătorul călare, cu ajutorul arcului, a suliţei în cazul locurilor dechise 
sau pedestru, în desişuri, cu spada şi lancea scurtă. Vânătoarea se 
putea face astfel direct, fiind nevoie de curaj, putere şi îndemânare şi  
reprezentând astfel un act de bravură deosebită  în rândul vânătorilor. 
Imaginea lui Dragoş vânând zimbrul, adânc întipărită în mentalul 
nostru, introduce între armele de vânătoare şi buzduganul sau poate ghioaga ghintuită.  

Apariţia armelor de foc, ce ofereau posibilitatea unui tir de la distanţă, precis şi eficace,  
cu cadenţă sporită, a făcut ca vânătorul să evite contactul direct cu animalul, vânătoarea la zimbri 
devenind astfel mai putin periculoasă, dar mai „eficace”. Vânătoarea, cu precădere în pădurile de 
şes, se desfăşura cu gonaşi, vânătorii, de cele mai multe ori de viţă nobilă, fiind aşezaţi în estrade 
de lemn, care să evite eventualele accidente. 

În condiţii de munte, vânarea zimbrului era extrem de anevoioasă, vânătorul urmărind, în 
general să ţintească victima în plămâni, în inimă( între picioarele din faţă) sau în ureche. 
Loviturile la cap nu erau preferate deoarece gloanţele, moi, se turteau de craniul animalului, mai 
ales dacă noroiul întărit de pe frunte oferea o protecţie suplimentară. Animalele erau surprinse în 
locurile obligatorii de trecere sau în locurile preferate precum izvoarele de apă minerală. 

Vânarea cu precădere a femelelor şi a tineretului, preferate pentru uşurinţa cu care se 
puteau doborâ şi pentru carnea mai gustoasă, face să se amplifice declinul populaţional al 
speciei. Protejat începând cu 1700, în mod special în scopuri vânătoreşti, arealul zimbrului în 
libertate se restrânge continuu (se pare că în 1852 a pierit ultimul zimbru existent în fauna ţării 
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noastre la izvoarele Ţibăului-Maramureş) astfel că cele doua nuclee existente la începutul 
secolului XX se sting pe fondul primului război mondial (1919, Bialowieza) şi a războiului 
civil din Rusia (1921, Caucaz). 

Recuperarea acestei specii, reintroducerea acesteia în libertate, creşterea efectivelor de 
zimbri, toate acestea întâmplate în perioada modernă, ne sugerează că există o singură cauză 
reală care a influenţat dispariţia sau menţinerea zimbrului în libertate şi anume relaţia om-
natură în contextul evoluţiei societăţii umane.  
 Atitudinea omului de a se considera pe sine un „stăpân al naturii”, iar natura ca fiind o 
sursă inepuizabilă de materii prime a dus la dezechilibre ecologice grave, care pot pune sub 
semnul întrebării, pe termen lung, existenţa speciei umane pe planeta. Percepţia actuală, de 
interdependenţă şi intercondiţionare între societatea umană şi mediul înconjurător, a făcut ca 
parte din greşelile trecutului, din acest punct de vedere, să fie îndreptate.  

 

 
                                                             
 
 

Dictionar: 
 

 antropic – datorat acţiunii omului, cu efecte asupra reliefului, vegetaţiei, 
climei; 
 hăituire – stârnirea şi gonirea vânatului către vânători; 
 precolumbian – care a existat în America înainte de descoperirea acesteia 
de către Cristofor Columb; 
 areal – arie specifică de răspândire a unei specii,a unei clase etc. de plante 
sau animale. 

 
Întrebări: 
 

 Care sunt cauzele dispariţiei zimbrului în Munţii Carpaţi? 
 În ce an se crede că a fost vânat ultimul zimbru în libertate din Carpaţii 

României? 
 
De reţinut: 

  Evoluţia societăţii umane a făcut ca rolul zimbrului în relaţia sa cu omul să 
fie într-o permanentă schimbare. Pentru început sursa de hrană pentru 
comunitaţi întregi, protejat mai apoi de legi pentru a fi  doar  vânat regal, 
braconat la modul individual sau afectat de marile conflagraţii ale omenirii, 
revenit aproape miraculos, zimbrul este dovada vie că umanitatea poate 
restabili echilibrul dintre ea şi mediul înconjurător.  

Aplicaţii practice: 

 Vizitarea „Sălii armelor” din cadrul Cetăţii Neamţului şi identificarea 
armelor precizate în cadrul acestei lecţii  
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SUPLIMENTARE: 
 

Zimbrul ca specie de interes vânătoresc 
 

Spre deosebire de bizon, recunoscut ca fiind la un moment dat ca specia de mamifer mare 
având cele mai mari efective (de ordinul zecilor de milioane) şi care din acest motiv a avut un rol 
determinant nu numai în modelarea habitatelor Marilor Câmpii din America de Nord, dar a 
reprezentat şi elementul cheie în dezvoltarea civilizaţiilor nord-americane precolumbiene, 
zimbrul, datorită modului de viaţă retras şi a efectivelor mai reduse, a reprezentat un vânat 
apreciat, râvnit, dar greu de obţinut. Supravieţuirea zimbrului în libertate, până la începutul 
secolului XX,  într-o Europă aglomerată şi dezvoltată din punct de vedere industrial (cu ceea ce 
implică aceasta) vine a susţine afirmaţia de mai sus. 

Vânarea zimbrului era considerată mai periculoasă decât cea a ursului, lăsând loc 
poveştilor privind grandoarea acestor animale (este cunoscută exagerarea privind  zimbrul, vânat 
de regele Sigismund August al Poloniei, între ale cărui coarne au putut sta aşezaţi regele şi alţi 
doi oameni). Trofeul de zimbru, considerat cel mai valoros de către vânători, era trecut ca 
moştenire, din tată în fiu, ca unul dintre cele mai de preţ bunuri. Tradiţia acelor vremuri spunea 
că un pocal confecţionat din corn de zimbru producea efervescenţă în cazul unor licori otrăvite, 
salvând astfel viaţa posesorului… 

Este celebra o astfel de vânătoare a regelui August al II-lea al Poloniei, în care, printre 
altele s-au vânat 42 de zimbri (se spune ca doar regina a ucis 20 de zimbri, delectându-se între 
timp cu lectura unui roman). Mai târziu, ţarul Alexandru al II-lea al Rusiei reuşeşte să ucidă, la 
Bialowieza, doar el, 28 de animale, vânătoarea respectivă fiind motivaţia construirii, acolo, a 

unui monument al zimbrului. Deşi rezultatul acestor vânători 
este impresionat, nu trebuie să uităm că în America de Nord, 
doar Buffalo Bill reuşea să ucidă mai mult de 100 de bizoni la o 
singură vânătoare, un trist record fiind stabilit de un alt vânător 
profesionist, care a ucis 20.000 bizoni de-a lungul vieţii sale. 
Mai trebuie spus că, în lupta contra indienilor, pentru a le 
distruge sursele de hrană, măcelărirea turmelor de bizoni, la un 
moment dat, a reprezentat una din priorităţile guvernului federal 
american.  

Eforturile de refacere a populaţiei de zimbri în libertate, începând cu 1923, au făcut 
ca în deceniile următoare, zimbrul să reprezinte din nou o specie de interes vânătoresc. 
Astfel în Carpaţi, în Munţii Bieszczady, în Polonia, vânătorile pentru zimbrul în libertate, 
au fost reluate începând cu 1968. În zilele noastre, Rezervaţia Borecka, aflată la aproximativ 
250 km distanţă est faţă de Varşovia, într-un trup izolat de aproximativ 10.000 ha pădure în 
inima câmpiei poloneze, reprezintă o locaţie în care zimbrul se află în libertate. Această 
rezervaţie este renumită pentru că, actualmente, este singura din Polonia în care este permisă 
vânătoarea zimbrului în scop comercial. Anual se recoltează doar 7-8 exemplare, cu vânători 
străini, pe baza unui ordin de ministru. Trebuie remarcat că sunt aduse aici exemplare  provenite 
de la toate rezervaţiile de zimbri din Polonia, fiind preferate exemplarele ce au mulţi 
descendenţi, excedentul de masculi, exemplarele ce au depăşit maturitatea, etc. Decizia mutării 
unui animal la Borecka, precum şi selecţia acestuia în vederea vânării se face de o comisie 
stabilită la nivel de minister, compusă din specialişti aparţinând diferitelor instituţii, astfel incât 
arbitrariul este exclus.  

În România, zimbrul este o specie strict protejată, despăgubirea pentru uciderea 
unui exemplar ridicându-se la 30.000 de euro conform Legii 407/2006 a vânătorii şi 
protecţiei fondului cinegetic. 
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Unitatea 3: ZIMBRUL - VALENŢE CULTURALE 

 
 

 
 

LECŢIA 3.1.:  ZIMBRUL ŞI VASILE ALECSANDRI 
 

 
 Prezent pe stema Moldovei încă de la începuturi, zimbrul este   
animalul emblematic al acestei provincii istorice. Nu este de mirare că, 
în literatura română, mai ales scriitorii moldoveni au avut grijă să-l 
imortalizeze în operele lor. Autorul „Doinelor”, „Lăcrămioarelor”, 
„Mărgăritărelelor”, „Pastelurilor” şi „Legendelor”, Vasile Alecsandri, 
este unul dintre aceia care a pomenit zimbrul în poeziile sale. Trebuie 
amintit că acest autor s-a remarcat nu numai ca poet , dar şi ca autor de 
piese de teatru , culegere şi prelucrare de folclor şi creator de proză. 
 
 
 

 În „Dan căpitan de plai”, caracterizarea lui Ursan se realizează prin intermediul 
descrierii: 

 
”Om aspru care doarme culcat pe-un buzdugan, 
Ursan, pletos ca zimbrul, cu peptul gros şi lat, 

Cu braţul de bărbat, cu pumnul apăsat, 
E scurt la grai, năpraznic, la chip întunecos, 

El e de peste Milcov pribeag misterios. 
Toţi carii ştiu de dânsul spun multe, dar şoptind, 

Şi cale, de o zare il ocolesc grăbind.” 
 
 
 În „Dumbrava roşie”, victoriile lui Ştefan cel Mare sunt enumerate în următoarele 
versuri: 
 

„Pe Radu, Aron Petru şi Ţepeluş hainul 
I-am frânt!... Maniac tătarul şi Matias Corvinul 

I-am frânt!... Chiar pe sultanul Mehmet-atin l-am frânt! 
Ş-alţi mulţi care pierit-au ca pulberea în vânt. 

Voi îi cunoaşteţi bine, vitejii mei oşteni, 
Voi, pardoşi de la Lipneţ, vultani din Războieni, 

Zimbri fioroşi din codrii Racovei, aprigi zmei 
Din Soci, din Catlabuga, din Baia, de la Şchei.” 

 
 

În acelaşi poem istoric, descriind oastea polonă, Alecsandri evocă iar zimbrul: 
   

„Gorow şi Zablotowski, amici juraţi pe moarte 
Să-mpartă soarta bună, să-nvingă rele soarte, 
Şi care în trei rânduri scăpat-au din robie, 

Prin degetele morţii trecând cu vitejie. 
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Ei zbor pe doi cai gemeni, râzând în hohot mare 
Cu alţi ca dânşii tineri, baroni, comţi palatini; 

Glence din Pocuţia, Zbaloş Litfan ce are 
Un cârd pletos de zimbri în codri de arini. 

Gavril de Moraviţa, fraţii Grotov, Huminski, 
Mardela Veneticul, Tecelski şi Pruhninski, 

Iarmeric Mazovitul şi Kozjatic Ucranul, 
Ce creşte cai sălbatici şi-i prinde cu arcanul.” 

 
Pentru ca, mai apoi, zimbrul să fie utilizat şi pentru caracterizarea vitejilor moldoveni:  

 
„El vine din Hârtoape cu Purice-Movilă 

Şi cu Roman-Pribeagul, ce nu mai ştiu de milă. 
Scheianul şi Mircescul, vecini de pe Siret, 

Învingători de unguri, s-au prins cu jurământ 
Nici chiar sub braţul morţii să nu dea îndărăt 

Pân n-or intra cu leahul pe-al leahului pământ, 
Şi Zimbrul de la Scheie şi Zimbrul din Mirceşti” 

 
 

Autor de fabule precum „Curcile”, „Lupul şi momiţă” etc, Alecsandri a reuşit să includă 
zimbrul  în acest gen literar. Fabula „Zimbrul şi vulpea” este una din cele mai cunoscute, fiind 
prezentă în toate antologiile de fabulă românească: 

„Pe-o pajişte întinsă, cu flori îmbelşugată, 
    Păştea Zimbrul voios, 
Când pe furiş, prin iarbă, o vulpe tupilată 
I s-arată şi-i zise cu glas foarte duios: 
„O! Zimbrule puternic! o mult slăvite Doamne! 
Se poate-a ta mărire să pască pe câmpii, 
Supusă, ca noi proştii, la ploile de toamne, 
La vânt, la ger, la muşte, l-a iernii vijelii? 
Au nu gândeşte oare că-n vremile trecute 
S-au prefăcut în Zimbru un falnic Dumnezeu? 
Că soarele s-ar perde pe căi necunoscute 
De n-ar domni un Zimbru în zodiacul său? 
Ah! scumpul meu prietin! dă-mi voie a te duce 
Într-un palat de cinste în care nencetat 

Chiar eu cu-a mele labe de hrană-ţi voi aduce, 
Şi te-oi feri de duşmani cu-al meu protectorat.“ 
    „Ei! te cunosc, şirată! 
    Răspunse Zimbrul meu. 
Ai râs şi tu o în viaţă o cioară îngâmfată 
Şi de atunci, sărmano, tot caş visezi mereu!“ 

Remarcând afinitatea lui Vasile Alecsandri pentru zimbru, Eminescu, în strofele din 
«Epigonii » în care face referire la Alecsandri, nu ezită să folosească numele acestui animal 
măreţ: 

”Sau visând cu doina tristã a voinicului de munte,  
Visul apelor adânce şi a stâncelor cãrunte,  
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Visul selbelor bãtrâne de pe umerii de deal,  
El desteaptã-n sânul nostru dorul tãrii cei strãbune,  

El revoacã-n dulci icoane a istoriei minune,  
Vremea lui Stefan cel Mare, zimbrul sombru şi regal”. 

 
 

 
 
 
 

Dicţionar: 
 

 pardoşi –  pluralul de la „pardos”, animal carnivor exotic, foarte agil, de talie 
mare, având corp puternic şi mlădios, coadă lungă şi blană galbenă cu pete 
negre, leopard; 

 arcan – laţ pentru prinderea şi priponirea vitelor; 
 zodiac – totalitate a celor 12 zodii cuprinse într-o zonă a bolţii cereşti străbătută 

de soare în decursul unui an; carte pe baza căruia se prezice viitorul omului 
pe baza zodiei în care s-a născut; 

 
 
Întrebări: 
 

 În poezia „Epigonii” cine este denumit „rege al poeziei” ? 
 Cine este denumit „ Zimbrul literaturii româneşti”? 
 Pentru ce calităţi foloseşte Alecsandri zimbrul drept termen de comparaţie ? 
 Ce alţi scriitori români au pomenit zimbrul în operele lor ? 

  
                 
De reţinut: 

 Zimbrul este un simbol legendar  a cărui prezenţă pe stema Moldovei s-a 
perpetuat şi pe stema României. Putem spune că zimbrul este un simbol 
naţional, întrupând unele din idealurile poporului român. Acesta este 
motivul pentru care artiştii români l-au promovat în operele lor (literatură, 
arte vizuale etc) Existenţa actuală a zimbrului pe meleagurile noastre, face 
să putem vorbi de un „simbol naţional viu”, demn de respectul nostru. 
Având în vedere cele de mai sus, utilizarea numelui şi imaginii zimbrului 
trebuie folosită cu grijă, într-un context onorant. 

 
 
Aplicaţii practice: 

 Vizită la casa memorială „Mihail Sadoveanu”. 
 Vizită la casa memorială „ Vasile Alecsandri” de la Mirceşti. 
 Pornind de la versurile fabulei „Zimbrul şi vulpea” realizaţi un desen 

sugestiv. 
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SUPLIMENTARE: 
 
 

Tabel cronologic – VASILE ALECSANDRI (sursa Wikipedia)

 1821 Iulie 21 s-a nascut, conform opiniei majorităţii cercetătorilor, cel de-al doilea copil, 
Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri şi al Elenei, în oraşul Bacău. Curând 
familia viitorului scriitor se mută la Iaşi. 

 1828-1834 Viitorul scriitor îşi continuă învăţătura, vacanţele şi le petrece la Mirceşti, unde 
tatăl său cumpărase moşia. 

 1834-1839 Împreună cu alţi fii de boieri, Vasile Alecsandri îşi face studiile la Paris. După
trecerea bacalaureatului literar se pregăteşte să intre la medicină, dar abandonează.
Urmează cursurile facultăţii de drept, însă după câteva luni renunţă. Tatăl său l-ar fi 
vrut inginer, dar îi lipsea bacalaureatul în ştiinte, pe care nu l-a putut obţine.  

 1848 Martie începe mişcarea revoluţionară din capitala Moldovei. Alecsandri scrie
„Desteptarea României” şi redactează împreună cu alţi patrioţi petiţia cuprinzând
revendicările ce trebuiau aduse la cunostinţa domnitorului Mihail Sturza. După
înăbuşirea mişcării se refugiază în munţi, apoi trece la Braşov. 

 1850 Aprilie 9 Are loc reprezentaţia piesei „Chiriţa în Iaşi” . 

 1853 La Paris, Vasile Alecsandri publică primul volum de poezii originale, Doine şi 
lăcrimioare, dispuse în trei cicluri: Doine, Lăcrimioare, Suvenire. La Iaşi îi apare cea 
de-a doua fasciculă a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri întreprinde o lungă 
călătorie în sudul Franţei, în Spania şi în nordul Africii. Relatarea parţială a acestei
călătorii se cuprinde în "ziarul de călătorie" Călătorie în Africa. 

 1854 Moare tatăl scriitorului. Preluându-şi moştenirea, Alecsandri eliberează ţiganii robi de
pe moşiile sale. 

 1855 Apare, sub conducerea poetului, revista "România literară", în care se publică poezia
Anul 1855. Tot aici apar fragmente din Călătorie în Africa şi nuvela Balta Albă. 

 1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care
aspirau la unire. Alecsandri se dedică integral cauzei luptei pentru Unire.  

 1859 După alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleacă într-o lungă misiune diplomatică 
la Paris, Londra şi Torino, pentru a obţine recunoaşterea dublei alegeri a lui Cuza.  

 1860 Abandonează activitatea politică şi se retrage la Mirceşti, în mijlocul familiei, unde se
dedică scrisului, compunând piese de teatru, printre care Rusaliile şi câteva cântecele 
comice. 

 1863 La Iaşi apare ediţia a doua a volumului Doine şi Lăcrimioare cu ciclul Mărgăritărele.  

 1866 Apare într-un volum întreaga colecţie a Poeziilor poporale. E numit membru al 
Societatii literare române pentru cultura limbii, care în 1879 avea să devină Academia 
Română. 

 1868 Publică în "Convorbiri literare", primele pasteluri: Sfârşit de toamnă, Iarna, Gerul etc. 

 1877 Mai 9 Proclamarea independenţei ţării în parlament. La aflarea veştii, Alecsandri scrie
poezia Balcanul şi Carpatul, cu care inaugurează ciclul Ostaşii noştri. 

 1878 Apare volumul Ostaşii noştri. 

 1878-1879 Se dedică lucrului la drama istorică Despot-Vodă.  Este invitat să-şi reia locul la 
Academie şi să participe la lucrările anuale, fiind ales în comisia pentru modificarea
ortografiei. 

 1885 Este numit ministru plenipotenţiar  la Paris, post pe care îl deţine până la moarte. 

 1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din viaţă la Mircesti. Este înmormântat la 26
august în grădina casei, dăruită în 1914 Academiei, de către soţia poetului. Deasupra
mormântului a fost ridicat un mausoleu din iniţiativa Academiei, în 1928. Întreg
ansamblul a devenit muzeu memorial. 
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Unitatea 3: ZIMBRUL-VALENŢE CULTURALE 

 

 
 
 

LECŢIA 3.2.: ZIMBRUL CA SIMBOL 
 
 

 Din negurile vremurilor, între zimbru şi om s-a stabilit o relaţie specială. În timp, nevoia 
de hrană, comunicarea şi perfecţionarea uneltelor au creat posibilitatea ca omul să vâneze această 
specie. Contactul direct, violent, între om şi zimbru, teama încercată cu ocazia confruntării, dar şi 
bucuria vânării acestuia, au făcut ca omul să respecte şi să admire acest animal puternic. Temut 
şi dorit în acelaşi timp, zimbrul apare în primele manifestări artistice umane. Astfel în peşterile 
Lascaux şi Chauvet din Franţa s-au găsit pictate scene de vânatoare în care apar şi zimbri. 
Vechimea acestor picturi este estimată la 20.000 ani. 
    Prezenţa zimbrului pe întreg teritoriul european, a dus la apariţia pe o scară largă, a 
reprezentărilor acestuia, inclusiv în Dacia preistorică. Ca animal sacru, daco-geţii aveau bourul 
sau zimbrul, pe care-1 găsim ca punct central pe învelişul de fier al unui scut găsit la Piatra 
Roşie. Zimbrul era un animal răspândit în pădurile Daciei şi Traciei şi se bucura, ca şi taurul, în 
general, de o specială cinstire religioasă la daco-geţi. O ştire păstrată în Anthologia                   
Palatina - VI, p. 332 - ne informează că un corn de bour, îmbrăcat în aur, luat din tezaurele 
dacice, a fost închinat de Traian  templului lui Zeus Cassios de lângă Antiochia. Arheologii  ne 
confirmă prezenţa unor bogate seturi de figurine şi amulete de bovidee, ale căror explicaţii 
converg spre interpretarea lor ca totemuri şi folosirea lor în ritualuri de cult domestic, de cult 
funerar sau de cult al naturii. Cercetătorii sunt unanimi că zimbrul (bourul) a fost venerat 
înaintea lupului, deşi acesta din urmă a fost cel mai cunoscut animal totem al dacilor. Mai mult, 
folosirea figurilor de bovidee în efigii integrate sau parţiale, în măşti sau costume, în scopuri 
evident magico-mitologice, ale căror sensuri s-au pierdut, au supravieţuit în relicte etnografice şi 
reminiscenţe folclorice până în pragul secolului nostru. 

Pentru noi românii, ZIMBRUL este un erou de legendă 
coborât  din negura vremurilor apuse, cu sălaş de milenii în codrii 
noştri. Păstrat în memoria colectivă ca un simbol al puterii şi forţei, 
zimbrul apare pe stema Moldovei. După cum consemna Dimitrie 
Cantemir în “Descrierea Moldovei“ în urmă cu peste un sfert de 
mileniu, “e o fiară sălbatecă, despre 
care aproape că aş zice că e numai a 
ţării noastre”…”al cărei cap a fost 
ales ca stemă a ţării lui Dragoş, 
întâiul voievod moldovean”. Eruditul 

principe descrie zimbrul ca fiind „foarte sălbatic şi iute”,cu 
picioare înalte, grumaz şi pântec zvelte, coarne subţiri. 
Descrierea se referă mai degrabă la bour, eroarea fiind 
sesizabilă, fiindcă bourul dispăruse definitiv la începutul 
secolului al XVII, ultimul animal fiind doborât în 1627.  

Vânatul excesiv, dar şi despădurirea rapidă a marilor codri au dus la stingerea sa. Chiar 
dacă în scrierile vechi se face confuzie între zimbru şi bour, din contextul istoric se poate deduce 
despre ce animal e vorba. De pildă, pe vremea lui Cantemir, bourul dispăruse de mult din arealul 
carpatin, în timp ce Dragoş Vodă putea, la timpul acela, să vâneze deopotrivă bour ori zimbru. 
Este foarte posibil ca în istoria întemeierii Moldovei să fi fost implicat un bour. Astfel stema 
veche a Moldovei avea figurat un cap de bour, abia mai târziu, după 1550, acesta a fost înlocuit, 
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aproape pe nesimţite, cu capul de zimbru. Dispariţia bourului din fauna noastră cu aproape două 
sute de ani înaintea zimbrului a făcut ca cel din urmă să „moştenească” zestrea heraldică a 
primului. Nu este o confuzie specifică poporului român, începând cu secolul al X- lea, odată cu 
declinul populaţiei de bouri la nivel european, cronicile, în special cele apusene, menţionează  
pentru zimbru şi denumirea populară de „aueroch”(bour), deşi este vorba de specii diferite. 

 
Stema Regatului României, de la constituirea acestuia, preia capul de zimbru specific 

Moldovei şi îl integrează alături de simbolurile celorlaltor provincii româneşti. Actualmente 
capul de zimbru, după ce pentru o perioadă de mai bine de cincizeci de ani a lipsit (în perioada 
comunistă), se găseşte din nou pe stema României. 

 
 

 
 
 

Dicţionar: 
 
 amuletă - obiect mic căruia i se atribuie puterea magică de a aduce noroc; 
 totem    - simbol mitic, reprezentat de o plantă, un animal sau un obiect,              
                    considerat  de unele triburi ca strămoş protector, fiind venerat; 
 
 
 

Întrebări: 
 

 Ce animal a fost venerat de către geto-daci, înaintea lupului? 
 Cine a scris „Descrierea Moldovei”? 
 Care este legenda întemeierii Moldovei? 

 
 
De reţinut: 
 

 Zimbrul, răspândit multă vreme prin pădurile ce îmbrăcau munţii Europei, 
deşi avea o înfăţişare diferită faţă de cea a bourului, soarta i-a fost asemănătoare cu a 
acestuia. Mai mic ca dimensiuni, dar nu cu mult, avea fruntea lată şi boltită, coarne 
mai scurte, îndreptate lateral şi puţin înainte, partea anterioară a corpului, greabănul, 
cum se spune, înalt, cu o cocoaşă acoperită, ca şi capul, cu un păr lung, ca o coamă. 
Coada era scurtă şi groasă, terminată cu un smoc lung de păr. 

 
 
Aplicaţii practice: 
 

 Vizită la Cetatea Neamţului în vederea discutării stemei Moldovei. 
 Discuţii privind utilizarea zimbrului ca simbol pentru unele produse sau companii 

in zilele noastre. 
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SUPLIMENTARE:    
 
 

STEMA ROMÂNIEI (sursa Internet) 
 
 

Pentru toate popoarele, stema ţării - semnul heraldic suprem - are 
o importanţă deosebită. Imaginile care o compun evocă istoria ţării, prin 
intermediul ei tradiţia rămâne veşnic vie, iar semnificaţia ei trezeşte 
sentimentul naţional. 

În multe steme naţionale, elementele constitutive sunt fidele trecutului 
istoric naţional, fiind recunoscute unanim de toţi cetăţenii. Asemenea 
simboluri nobile nu sunt fundamentate doar prin legi şi decrete. Ele sunt, în 
aceeaşi măsură, chintesenţa idealurilor şi aspiraţiilor cetăţenilor, dar, mai ales, 

ele, transmise din generaţie în generaţie, reflectă pentru state cu veche tradiţie, cum este şi cazul 
Principatelor româneşti, simbolurile legendare ale începuturilor lor istorice.  

Spre deosebire de ţările Europei apusene, unde documentarea stemelor este relativ 
bogată, existând inclusiv numeroase izvoare scrise şi ilustrate (Armoriale), pentru Ţările 
Române izvoarele sunt incomparabil mai puţine şi, iniţial, aproape exclusiv de ordin sigilar. 
Acest tip de document, pe lângă posibilitatea pierderii unor detalii datorită deteriorărilor 
frecvente ale sigiliilor, are dezavantajul de a nu prezenta culorile diferitelor elemente heraldice 
ce compun stema. 

Stema Moldovei, capul de bour căruia îi este asociat o stea, o lună, crai-nou şi o floare, 
pare a fi şi ea de origine mai veche decât prima sa atestare documentară, tot sigilară, datând din 
1387, dar, ca şi în cazul ţării Româneşti, abia sigiliul de pe hrisovul din 30 martie 1392 dat de 
domnitorul Roman I Muşat este suficient de clar pentru a se desluşi toate amănuntele. Aceeaşi 
stemă, cu capul de bour având coarnele recurbate în afară, apar şi pe mondele emise de Petru I 
Muşat, în 1377 . Începând din anul 1409, coarnele bourului îşi modifică înfăţişarea, fiind curbate 
înăuntru, amănunt care se va păstra întocmai în toată evoluţia istorică a stemei; tot acum se 
modifică şi forma stelei, care va avea cinci colţuri nu şase, trandafirul plasat la stânga botului va 
fi redat cu petale,  semiluna rămânând sub aceeaşi formă. Este de menţionat că scutul stemei este 
încadrat într-un chenar cu şase lobi. În decursul secolelor al XV-lea şi al XVI-lea, stema 
Moldovei rămâne aproape neschimbată, cele mai semnificative modificări fiind cele ale formei 
scutului. Pentru prima dată la 1563, sub domnia lui Despot-Vodă, scutul apare suprapus de o 
coroană princiară deschisă. Din secolul al XVII-lea, coroana princiară, ca simbol al puterii 
suverane, va fi redată chiar deasupra coarnelor, asociată, de multe ori, cu celelalte două 
simboluri ale puterii: spada şi buzduganul.      

Este de semnalat că, începând cu domnia lui Vasile Lupu, steaua care flanca, la stânga, 
botul bourului, se transformă în soare. La începutul secolului al XIX-lea, stema cu capul de bour 
va fi aşezată pe un manton de purpură căptuşit cu hermină . Sub domniile lui Mihail Sturza cât şi 
ale lui Grigore Alexandru Ghica, se constată tendinţa de a se modifica aspectul animalului 
heraldic, bourul tradiţional fiind înlocuit cu zimbrul, iar scutul apare încadrat între doi delfini 
afrontaţi.    
         Unirea Principatelor va duce, într-o primă etapă, la alăturarea simbolurilor heraldice ale 
ţării Româneşti şi Moldovei, fără a se crea o nouă stemă iniţial, prioritatea (locul din stânga) a 
revenit bourului sau zimbrului Moldovei apoi abia acvilei muntene. Această dispunere a 
simbolurile heraldice moldovene şi muntene este evidenţiată şi la prima stemă, instituită oficial 
la 9 februarie 1861 cu observaţia că aici acvila ţării Româneşti apare neîncoronată, pe când în 
majoritatea reprezentărilor oficiale ale stemei, ea continuă să fie redată încoronată, conform 
tradiţiei.  
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Unitatea 4: NATURA 2000 
 

 
 

LECŢIA 4.1.:  PARCUL NATURAL VÂNATORI-NEAMŢ 

Aflat în nordul ţinutului Neamţului, spre hotarul cu Suceava, Parcul Natural Vânatori-
Neamţ, se întinde pe o suprafata de 30.818 hectare, situate pe raza ocoalelor silvice Târgu 
Neamt, Văratec şi Mănăstirea Neamţ, cuprinzând unul din cele mai pitoreşti şi pline de farmec 
teritorii ale Carpaţilor Orientali. 

 
   Parcul a luat fiinţă în anul 1999, beneficiind de acordul semnat 
între România şi Banca Mondială Pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
privind implementarea proiectului “Managementul Conservării 
Biodiversităţii”. Obiectivul global al proiectului este conservarea 
durabilă a diversităţii biologice şi a integrităţii ecologice a 
ecosistemelor forestiere, alpine şi de pajişti din lanţul carpatic din 

România.  Prin acest proiect s-au urmărit modalităţile de 
gospodărire pentru trei arii protejate, Parcul Naţional 
Piatra Craiului, Parcul Naţional Retezat şi Parcul Natural 
Vânători, parcuri răspândite de-a lungul arcului carpatic pe 
întreg teritoriul României, având problematici diferite. 
Alegerea acestei zone ca amplasament al unuia din primele 
parcuri cu administraţie proprie din România este o 
recunoaştere a potenţialului natural, istoric, religios şi 
cultural de mare valoare al ţinuturilor nemţene. Pornind de 
la experienţa acumulată în gestionarea acestor trei arii protejate, reţeaua naţională de parcuri 
naţionale şi naturale s-a dezvoltat ajungând să cuprindă 25 de astfel de parcuri, 2 geoparcuri şi 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 

 Principalele obiective ale planului de management propriu sunt: 

 stabilirea unui model de conservare a biodiversităţii adaptat specificului zonei; 
 certificarea managementului forestier pentru pădurile aflate în raza parcului; 
 reintroducerea zimbrului în libertate; 
 elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea turismului durabil în parc; 
 elaborarea şi implementarea unui program de dezvoltare durabilă prin sprijinirea 
comunităţior din raza ariei protejate, inclusiv prin alocare de fonduri; 
 dezvoltarea unor programe de educaţie şi constientizare publică privind mediul, cu accent pe 

ecosistemele forestiere.    
 

Dacă despre biodiversitatea din Parc şi despre programul de     
reintroducere a zimbrului sunt câteva lecţii distincte, ne vom referi în 
continuare la celelalte aspecte specifice Parcului.  

Zona de referinţă prezintă un deosebit interes turistic. Cetatea 
Neamţului, căsuţa povestitorului nostru de suflet - Ion Creangă, pot fi 
găsite cu uşurinţă în Târgu Neamţ. Mergând mai departe, găsim o salbă 
de aşezăminte care au slujit pentru păstrarea libertăţii şi credinţei 
neamului - Mănăstirea Neamţului, ridicată în perioada 1375-1391 de 
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către Petru Muşat, mănăstirile Secu, Sihăstria şi Icoana, precum şi Mănăstirea dintr-un Lemn, 
construită în întregime din trunchiul unui singur arbore. Mănăstirea Agapia a fost pictată de 
Nicolae Grigorescu, în muzeul adăpostit de aceasta găsindu-se numeroase lucrări ale marelui 
artist. La Mănăstirile Agapia şi Văratec se pot admira covoare, ţesături şi broderii create cu 
răbdare de măicuţele ce sălăşluiesc în acest sfânt locaş. Liniştea şi frumuseţea acestor meleaguri 
au inspirat pe mulţi cărturari de seamă ai neamului. Mihail Sadoveanu, Eminescu, Calistrat 
Hogaş şi alţii şi-au trimis gândurile să colinde prin codrii nesfârşiţi şi au lasat moştenire 
posterităţii o parte din trăirile lor cele mai frumoase. Grădina Zoologică “Dragoş Vodă” 
constituie, de asemenea, un obiectiv pe care nici un turist care ajunge în zonă nu îl ratează. 
Prezenţa zimbrului în captivitate, în semilibertate şi în libertate, dezvoltarea brandului de 
“Ţinutul Zimbrului”, va spori, cu siguranţă, interesul turiştilor faţă de această specie. Freamătul 
codrilor umbroşi, vechile obiceiuri din străbuni, liniştea catedralelor ce dăinuie de veacuri, cu 
misterul vieţii lor proprii, se constituie în tot atâtea invitaţii spre a colinda aceste meleaguri 
dăruite cu frumuseţi de nevisat. 

Pădurile din raza Parcului au fost primele păduri certificate FSC din România. Aceasta 
presupune recunoaşterea internaţională a managementului forestier practicat pentru pădurile din 
această zonă. 

Administraţia Parcului organizează acţiuni de igienizare pe traseele cele mai frecventate 
de către turişti, precum şi în zonele unde aceştia poposesc la „iarbă verde”. Aceste zone, din 
păcate, au cea mai mare concentraţie de deşeuri, dintre acestea, cele mai multe fiind cele din 
plastic care, după cum se ştie, au perioada de biodegradare foarte lungă. Acţiunile de igienizare 
sunt înfăptuite cu sprijinul elevilor şi profesorilor de la şcolile din raza Parcului. 
 

 
 

Dicţionar: 
 FSC –  Forest Stewardship Council, organizaţie ce a elaborat un standard de 

certificare a pădurilor; 
 management - ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi gestiune a unei 

activităţi. 
Întrebări: 

 Câte parcuri naţionale şi naturale sunt înfiinţate în România? 
 Enumeraţi câteva obiective turistice din apropierea localităţii în care locuiţi! 
 Enumeraţi câţiva scriitori români ce au trecut pe aceste meleaguri! 

                  
De reţinut: 

      Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este 
protecţia ecosistemelor şi  recreerea, excluderea oricărei forme de exploatare a 
resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor incompatibilă scopului atribuit. În 
perimetrul parcurilor naţionale care se întind în general pe suprafeţe mari de teren, 
sunt incluse ecosisteme cât mai puţin influenţate de om şi sunt admise doar 
activităţile tradiţionale practicate numai de comunităţile din zona parcului naţional. 
    Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este 
conservarea peisajului şi recreerea. Se urmăreşte menţinerea interacţiunii 
armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, 
promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi 
consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. 

Aplicaţii practice: 
 Identificaţi  pe harta Parcului localitatea în care locuiţi Identificaţi  pe harta 

Parcului obiectivele turistice enumerate în lecţie. 
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SUPLIMENTARE: 
 

ARIILE PROTEJATE – TABLOU SINTETIC 
 
 Numărul ariilor protejate înregistrate pe glob (UNEP-WCMC, 1997): 30.350  
 Suprafaţa: 13.232.275 km2, adică cca. 8,8% din suprafaţa tuturor ţărilor cu arii protejate.  
 Suprafaţa ariilor strict protejate: 1.919.058 km2  
 

      Suprafaţa ariilor protejate/suprafaţa uscatului, pe plan mondial 

   

 Cea mai întinsă arie 
protejată de pe glob: Parcul 
Naţional Groenlanda, 
97.200.000 ha. 
 Cea mai mare arie 
protejată marină: Great 
Barrier Reef Marine Park, 
34.000.000 ha.  
 Cea mai întinsă arie 
protejată din România: 
Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării, 580.000 ha. 

 Prima arie protejată constituită pe Terra: Hot Spring Rezervation, Arkansas, SUA – 1832. 
 Prima rezervaţie naturală din Europa: Pădurea Fontainebleau, declarată de către Napoleon al 

III-lea – 1861.  
 Primul Parc Naţional din România: Parcul Naţional Retezat – 1935. 

 

Repartiţia ariilor protejate din România 

 

91,2%

8,8%

Suprafaţa
uscatului

Suprafaţa ariilor
protejate
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Unitatea 4: NATURA 2000 

 

 
 

LECŢIA 4.2.:  REŢEAUA  NATURA 2000 
 

Ce înseamnă Reţeaua Natura 2000? 
Natura 2000 este instrumentul legislativ al Uniunii Europene în domeniul ocrotirii naturii 

pentru stabilirea unui cadru comun pentru protecţia florei, faunei şi habitatelor naturale de 
importanţă comunitară prin crearea Reţelei europene Natura 2000. 

Scopul acestei reţele este acela de a asigura un cadru optim conservării habitatelor 
naturale şi speciilor sălbatice. 

REŢEAUA NATURA 2000 constă din arii de protecţie specială şi arii speciale de 
conservare, instituită prin Directiva Habitate 92/43/CE şi prin Directiva Păsări (1979) privind 
conservarea habitatelor naturale, a faunei şi a florei sălbatice. 

 Directiva Păsări (1979) necesită stabilirea  unor arii de protecţie speciale pentru 
păsări (SPA). 

 
 Directiva Habitate (1992) necesită, de asemenea, stabilirea unor arii speciale de 

conservare (SAC). 
 

              
 
Influenţa implementării Reţelei Natura 2000 în viaţa comunităţii  

În Directiva Habitate se specifică clar că desemnarea siturilor Natura 2000 nu conduce la 
oprirea dezvoltării economice. 
Declararea unui Sit Natura 2000: 

 NU afectează regimul de proprietate al terenului inclus în sit; 
 NU scade valoarea proprietăţilor; 
 NU interzice construirea de noi infrastructuri; 
 NU interzice activităţile economice tradiţionale. 

Ce avantaje generează statutul de sit Natura 2000 
 Activităţile agricole şi forestiere pot să respecte cerinţele conservării naturii, fiind în 

acelaşi timp viabile economic; 
 Creşte numărul angajărilor din mediul rural în contextul dezvoltării rurale durabile, 

asociate cu conservarea unor arii cu valoare naturală ridicată;  
 Cresc veniturile generate din ecoturism şi alte activităţi asociate; 
 Etichetarea unor produse bio (caş, urdă etc.) din regiunea unui sit Natura 2000 vor putea 

creşte valoarea produselor şi vânzările pe piaţa internaă si la export; 
 
OBLIGAŢII: 

 Terenurile agricole 
 folosirea intensivă nu trebuie să ducă la prejudicierea speciilor de plante şi animale de 

interes  comunitar 
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 utilizatorii de terenuri trebuie să asigure menţinerea habitatelor seminaturale şi a speciilor 
vulnerabile prin măsuri de management adecvate  

 Silvicultură 
 folosirea intensivă nu trebuie să ducă la prejudicierea pădurilor 
 Vânătoare şi pescuit 
  respectarea perioadelor de popas şi iernat ale păsărilor acvatice  

 
COMPENSAŢII: 

 Se vor asigura plăţi compensatorii prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
din cadrul MAPDR pentru fermieri cât şi pentru proprietarii de păduri 

 Scutirea de la plata impozitului pe teren (conform cu OUG 57/2007 şi Legea 265/2006 
pentru aprobarea OUG 195/2005) 

 Fonduri pentru reconversia terenurilor pentru obţinerea produselor BIO. 
 

AMENINŢĂRI: 
 degradarea terenurilor (alunecări de teren) 
 pierderi de habitate şi fragmentarea habitatelor din cauza dezvoltării infrastructurii, 

exploatării resurselor naturale 
 supraexploatarea ecosistemelor şi speciilor datorată agriculturii de tip industrial şi 

suprapăşunatului 
 comerţul cu specii rare şi ameninţate de plante şi animale 
 insuficienta conştientizare a publicului 

 

 
 
Dicţionar: 

 Directiva Păsări - necesită stabilirea unei arii de protecţie speciale pentru păsări; 
 Directiva Habitate -  necesită stabilirea unei arii speciale de conservare; 
 
 
 

Întrebări: 
 Ce înţelegeţi prin sit Natura 2000? 
 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este sit Natura 2000. Argumentaţi. 
 Ce zone cunoscute de voi consideraţi că ar trebui propuse ca situri Natura 2000 

                  
De reţinut: 
 

 Datorită poziţionării geografice, România este ţara cu o biodiversitate ridicată 
atât la nivelul ecosistemelor, al apeciilor, cât şi la nivel genetic. Aderarea la 
Uniunea Europeană va oferi prilejul îmbunătăţirii efective al conservării 
biodiversităţii. 

 
Aplicaţii practice: 
 

 Discutarea modului de completare a formularului pentru desemnarea            
sitului Natura 2000. Aplicaţie în teren. 
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SUPLIMENTARE: 
 
 
  

HABITATE ŞI SPECII CARE NECESITĂ  
DESEMNAREA DE SITURI NATURA 2000 

 
 

Pentru realizarea  Reţelei Natura 2000 a fost necesară elaborarea bazei ştiinţifice pentru 
procesul de identificare şi constituire a siturilor. 

Astfel, la nivel european, au fost identificate 59 de tipuri de habitate forestiere rare sau 
relicte care adăpostesc specii de interes comunitar. Pe lângă aceste habitate, au fost identificate şi 
aproximativ 200 specii de animale, peste 180 specii de păsări cât şi peste 500 specii de plante ca 
fiind de interes comunitar, a căror prezenţă constituie premise pentru desemnarea de situri 
Natura 2000. 

Intenţia specialiştilor de mediu este ca într-un viitor apropiat, Reţeaua Natura 2000 să 
acopere aproximativ 450.000 – 500.000 km pătraţi, ceea ce va reprezenta aproximativ 10-15% 
din teritoriul Uniunii Europene.  

În ţara noastră, la nivelul autorităţilor centrale şi locale de specialitate a început 
identificarea şi culegerea de informaţii de specialitate cu privire la potenţialele zone de a deveni 
situri Natura 2000, România fiind una din ţările cu o diversitate deosebită a resurselor naturale, 
ecosistemele naturale şi seminaturale cuprinzând aproximativ 47% din teritoriul ţării. Rezervaţia 
Biosferei Delta Dunării cât şi Munţii Carpaţi, pe întinderea cărora au fost declarate 20 de parcuri 
naţionale şi naturale (cca. 981.959 ha din suprafaţa Munţilor Carpaţi este inclusă în arii protejate 
cu administraţie proprie). 

 273 SCI  - situri de importanţă comunitară 
 108 SPAs  - arii de protecţie avifaunistică 
 SCI & SPAs - 17 % din suprafaţa totală a ţării 
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Specii a căror prezenţă necesită desemnarea de situri Natura 2000 

 
 
 
 

             
                      Lucanus cervus                                                        Lacerta viridis – guşter 
 
 
 
 

              
        Bufo bufo - broasca râioasă brună                      Aquila pomarina – acvila ţipătoare mică 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myotis bechsteinii – liliacul lui Bechsteinii                        Alcedo athis – pescăruş albastru 
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Unitatea 4: NATURA 2000 

 
 

LECŢIA 4.3.: SPECII DE INTERES COMUNITAR DIN RAZA PARCULUI 
NATURAL VÂNĂTORI NEAMŢ 

 
 
FLORA    

Un număr de 1047 plante vasculare au fost identificate în raza Parcului, reprezentând 
aproximativ 53% din flora judeţului Neamţ şi aproximativ 25% din flora României. Pe lângă 
plante superioare, în flora parcului au fost identificate 57 de specii de licheni, 157 specii briofite, 
580 specii de fungi. 

 
FAUNA 

Parcul Natural Vânători Neamţ adăposteşte un număr de 35 
mamifere, dintre care câteva sunt specii ameninţate: ursul brun (Ursus 
arctos), lupul (Canis lupus), râsul (Lynx lynx), vidra (Lutra lutra), 
zimbrul (Bison bonasus) - aflat în semilibertate în Ţarcul de 
Aclimatizare. 

Un număr de 104 specii de păsări au fost identificate, multe 
dintre acestea fiind protejate de legislaţia în vigoare. 

18 specii de amfibieni şi reptile completează lista speciilor de 
vertebrate inventariate în cadrul parcului.  

 
Fauna piscicolă cuprinde 8 specii, printre se găseşte şi 

păstrăvul (Salmo trutta) ca specie de o deosebită importanţă economică. 
Lista nevertebratelor identificate în parc cuprinde 686 de 

specii din încrengăturile Mollusca şi Arthropoda.  
 
Din suprafaţa parcului de 30.818 ha, 26.190 ha reprezintă 

pădure, a cărei compoziţie în specii lemnoase cuprinde 40% fag 
(Fagus sylvatică) urmat de brad (Abies alba) - 30%, molid (Picea 
abies) - 15% şi gorun (Quercus petraea) în proporţie de 2%. 

 
Aria care se suprapune Parcului Natural Vânători Neamţ este sit Natura 2000 atât ca sit 

de importanţă comunitară (ROSCI 0270 Vânători Neamţ) cât şi ca sit de protecţie avifaunistică 
(ROSPA 0107 Vânători Neamţ).  

 
Declararea parcului ca sit Natura 2000 s-a realizat în principal datorită prezenţei: 

 
 speciilor de faună, dintre care se remarcă: 

Bison bonasus (zimbru, specie prioritară), 
Myotis bechsteinii (liliacul lui Bechstein), 
Cerambyx cerdo (croitorul mare al 
stejarului), Carabus variolosus, Morimus 
funereus (croitorul cenuşiu), Rosalia alpina 
(croitorul alpin), Lucanus cervus (rădaşcă) 
etc.; 
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 celor 15 specii de păsări de interes comunitar 

inventariate în raza Parcului, printre care enumerăm: 
Alcedo athis (pescăraş albastru), Aquila pomarina 
(acvilă ţipătoare mică), Ciconia ciconia (barză), 
Ciconia nigra (barză neagră), Crex crex (cristei de 
câmp), Pernis apivorus (viespar) etc.; 

 
 speciilor de floră: Adenophora lilifolia, Campanula 

serrata (clopoţel, specie  prioritară), Cypripedium calceolus (papucul Doamnei), Liparis 
loeselii (moşişoare); 

 
 habitatelor cu arborete de arin şi pădurile dacice de fag (Fagus 

sylvatica) cu Asperula - Dentaria, protejate la nivel european, 
alături de arborete de stejar, amestecuri de foioase şi răşinoase; 

 fâneţe montane şi pajişti de altitudine joasă cu Alopecurus 
pratensis şi Sanguisorba. 
 
 

 

 
                                                             

Dictionar: 
 rezervaţie – teritoriu ocrotit prin lege, pe care nu se pot face transformări, 

deoarece în cuprinsul lui se găsesc plante, animale, formaţii geologice rare, 
etc care prezintă importanţă din punct de vedere ştiinţific; 

 puiet – plantă lemnoasă tânără; 
 
 
Întrebări: 

 Ce alte rezervaţii, în afara celor enumerate mai sus cunoaşteţi din judeţul 
Neamţ? Dar din România? 

 Ce înţelegeţi prin Rezervaţie naturală ? 
 
 
 
De reţinut: 

    În România, există un seviciu specializat care se ocupă cu  declararea unor 
zone de importanţă deosebită drept rezervaţii. Acest serviciu se numeşte 
Comisia Monumentelor Naturii, aflată sub autoritatea Academiei Române, 
înfiinţarea de noi rezervaţii făcându-se după analizarea documentaţiei de 
propunere de către o comisie de specialişti în domeniu. 

 
Aplicaţii practice: 

 
 Excursie în teren pentru a realiza observaţii de specii de interes comunitar 

pe traseul educaţional. În cadrul acestori ieşiri pe teren se va pune accent 
pe identificarea de speci de plante şi arbori întâlnite. 
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SUPLIMENTARE: 
 

 
 

SPECII DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR  
ÎN PARCUL NATURAL  VÂNĂTORI NEAMŢ 

         
 
  
Alcedo athis –  Pescăruş albastru 

 
Mărimea: 18 cm. Categorie fenologică: sedentară. Mod de cuibărit: tuneluri săpate în 
malurile abrupte din apropierea apelor începând din deltă şi până la cele montane. 
Regim alimentar: peşti de talie mică, mormoloci dar şi larve de insecte acvatice. 
 
 

 
 
 
Aquila pomarina –  Acvila ţipătoare mică 
Mărimea: 56 - 68 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. Mod de cuibărit: în 
arborii din pădurile bătrâne şi îşi amplasează cuibul în coroanele înalte. Regim 
alimentar: mamifere, păsări, reptile, batracieni dar şi insecte mari şi hoituri. 
 
 
 
 
 
Caprimulgus europaeus- Caprimulg 

Mărimea: 28 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. Mod de cuibărit: 
cuibăreşte la sol în păduri de foioase tinere sau bătrâne. Regim alimentar: 
hrana este capturată în zbor fiind compusă de regulă din insecte zburătoare 
crepusculare şi nocturne de talie mare (mai ales fluturi).  
 

 
 
 
 

Ciconia ciconia - Barza albă 
Mărimea: 100 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. Mod de cuibărit: pe stâlpi 
de telegraf, copaci înalţi. Regim alimentar: nevertebrate diverse de talie mare (râme, 
gândaci, viermi, melci) dar şi vertebrate de talie mică (broaşte, şopârle, şoareci). 
 
 
 
 
 
Ciconia nigra - Barza neagră 

Mărimea: 96 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. Mod de cuibărit: în copaci 
înalţi din pădurile bătrâne. Regim alimentar: peşti de talie mică, broaşte  sau chiar 
insecte mari. 
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Crex crex - Cristel de câmp 
Mărimea: 25 - 30 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. Mod de cuibărit: 
cuibăreşte la sol în poienile umede cu iarbă înaltă; uneori foloseşte şi culturile perene 
cum ar fi lucerna şi trifoiul.  Regim alimentar: seminţe şi uneori plante tinere, 
nevertebrate.  
 
 
 
 
 
 
Dendrocopos medius - ciocănitoare de stejar 

Mărimea: 20 cm. Categorie fenologică: sedentară. Mod de cuibărit: în scorburi, de 
preferinţă în păduri de foioase sau amestec cu răşinoase, dar şi în lunci. Regim alimentar: 
ouă, larve, şi adulţi de insecte însă preferă furnicile. Fructe şi seminţe de pădure. 
 
 
 
 
 

 
 
Dryocopus martius- Ciocănitoare neagră 
Mărimea: 45 cm. Categorie fenologică: sedentară. Mod de cuibărit: în scorburile din 
pădurile de conifere, amestec dar şi de foioase. Regim alimentar: ouă, larve şi adulţi de 
insecte. Fructe şi seminţe de arbori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficedula albicollis –  Muscar gulerat  

Mărimea: 13 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară şi de pasaj. Mod de 
cuibărit: în scorburi naturale şi artificiale din pădurile de foioase şi mixte. Regim 
alimentar: ouă, larve, pupe şi adulţi de insecte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ficedula parva –  Muscar mic 
Mărimea: 11,5 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. Mod de cuibărit: preferă 
pădurile de foioase sau de amestec la altitudini mai joase (800 m). Regim alimentar: 
ouă, larve şi adulţi de insecte 
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Unitatea  5: PROTECŢIA MEDIULUI LA ÎNDEMÂNA TUTUROR 

 
 

 
LECŢIA 5.1.:  SCURT ISTORIC AL PROTECŢIEI MEDIULUI NATURAL 
 

Dezechilibrele ecologice cauzate de impactul om-natură s-au accentuat de-a lungul 
timpului; acest fapt, cu consecinţe încă necunoscute în integralitatea lor, aduce în discuţie una 
din problemele globale cele mai importante ale momentului-protecţia naturii. 

 
În privinţa apărării mediului natural şi a biodiversităţii, abia în secolul al XX-lea, 

problema s-a pus în termeni de legislaţie coerentă, atât la nivelul 
statelor cât  şi pe planul relaţiilor internaţionale. 

 
În antichitate, în general, societatea umană nu s-a preocupat de 

protejarea mediului înconjurător. În Grecia şi China pădurile erau 
defrişate fără oprelişti, iar în India poemul „Mahabharata” descrie o 
situaţie în care eroii dau foc unei întregi păduri, cu tot cu animale, fără 
ca nimeni să reacţioneaze.. Hipocrate(460-377 î.Hr.), celebrul medic al 
antichităţii, în a sa lucrare „Tratat despre aer, apă şi locuri” menţiona 
legătura dintre mediul înconjurător şi modul de viaţă al oamenilor. Mai 
târziu, regele indian Aşoka (269-232 î. Hr.) impunea măsuri de protecţie 
pentru a păstra peisajul rezervaţiilor sale, inclusiv pentru vieţuitoarele 

existente acolo. 
 
Strabon, în lucrarea sa fundamentală ”Geographia”, ridica serioase semne de întrebare 

faţă de ceea ce făceau locuitorii vechii Elveţii la începutul secolului I d. Hr, în relaţia lor cu 
mediul. În a sa „Naturalis Historia” (Istoria Naturii), pe la anul 79 d. Hr., Plinius Secundus dădea 
un prim semnal de alarmă faţă de alterarea mediului de către locuitorii Romei. 

 
În Evul Mediu, prima măsură mai  serioasă de protejare a naturii se află în Edictul din 

1382 al lui Carol al VI-lea, regele Franţei, prin care se interzicea 
arderea combustibililor ce degajau fum urât mirositor în apropierea 
reşedinţei regale. 

În epoca modernă, prima lege fundamentată temeinic şi având 
caracter ecologist este datată pe la 1810 şi este înscrisă în Codul lui 
Napoleon; reglementările prevăzute în acest act juridic aveau în 
vedere organizarea teritoriului Franţei şi din punct de vedere al 
protecţiei mediului. Prima acţiune concretă în sprijinul conservării 
peisajului şi biodiversităţii existente  a fost făcută în 1871, în SUA, 
când s-a înfiinţat primul parc naţional din lume-Yellowstone. 

 
Acţiunile de cooperare internaţională s-au înmulţit după 1945. Astfel, în 1948, a avut loc 

în Franţa o conferinţă internaţională care prevedea modul de acţiune al tuturor naţiunilor în 
privinţa conservării mediului. („…păstrarea naturii sălbatice şi a altor resurse naturale ale 
Pământului, nu doar pentru valoarea lor culturală şi ştiinţifică intrinsecă, ci şi pentru bunăstarea 
economică şi socială pe termen lung a speciei umane”). În 1992, la Rio de Janeiro,Brazilia, a 
avut loc o conferinţă internaţională în care, pentru prima dată, se înscriau măsuri concrete de 
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cooperare la nivel internaţional. Prin urmare, a apărut G.E.F.(Global Environment Facility) care 
reprezintă un mecanism de finanţare a unor proiecte legate de mediu şi dezvoltare. 

Există astăzi în întreaga lume o puternică mişcare ecologistă („Greenpeace” şi WWF sunt 
printre cele mai cunoscute exemple), iar statele lumii sunt nevoite să treacă la măsuri ce  
urmăresc atenuarea fenomenelor legate de poluarea naturii (reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, conservarea stratului de ozon, evitarea accidentelor ecologice). 

 
 

 
 
 
 

Dicţionar: 
 

 impact – ciocnire, şoc, izbire, lovire ; 
 cod de legi- ansamblu de reguli referitoare la un domeniu al vieţii statului; 
 defrişare-tăiere totală şi în mod necontrolat a unor zone de pădure sau chiar 

păduri întregi; 
 intrinsec- care există prin sine însuşi, partea proprie şi esenţială a unui lucru.  
 
 

Întrebări: 
 

 De ce acţiunile de tip ecologic au apărut abia în secolul al XIX-lea? 
 Ce evenimente la nivel internaţional, în legătură cu protejarea mediului natural, 

cunoaşteţi? 
                  
 
De reţinut: 
 

 Mari accidente ecologice 
 În 1984 a avut loc la Bhopal-India, un grav accident, când o fabrică a companiei 

americane Union Carbid a explodat. Numărul morţilor a fost de ordinul miilor, 
nefiind cunoscut în totalitate nici astăzi. 

 În 1986, la Cernobâl-Ucraina, în imediata apropiere a oraşului Kiev, un reactor 
nuclear s-a supraîncălzit şi a sărit în aer. S-au înregistrat aproximativ 100 000 
victime şi mari degradări ale mediului.  

 
 
Aplicaţii practice: 
 
 

 Stabiliţi pe baza informaţiilor din text ce acţiuni concrete ar putea efectua 
membrii unei organizaţii ecologiste, în vederea protejării mediului, în zona noastră. 
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SUPLIMENTARE: 
 

 
Protecţia mediului în România de-a lungul timpului 

 

Preocupări pentru apărarea mediului natural de acţiunile omului au existat şi în istoria 
românilor. Se pare că primul act normativ prin care se încerca protejarea florei şi faunei sălbatice 
există de pe vremea lui Ştefan cel Mare (Legea Braniştii), braniştile fiind, în sens modern, un fel 
de rezervaţie naturală. 

Alţi domnitori au întărit, prin noi reglementări („oprelişti de stricare a naturii”), statutul 
unor asemenea zone - Vlad Vintilă (1533), Ştefan Tomşa (1621), Matei Basarab (1646). 

În 1706, prin Actul de la Focşani, o comisie formată din înalţi funcţionari munteni şi 
moldoveni stabilea interdicţia pentru munteni, de a tăia păduri pe teritoriul Moldovei. 

În ce priveşte ideea de conservare a naturii în România, un prim pas important a fost 
făcut prin participarea inginerului silvic Petre Antonescu la un congres internaţional (Viena-
1907) ca delegat al Societăţii „Progresul Silvic”. 

În perioada modernă, analiza istorică a măsurilor de protecţie a naturii relevă următoarele 
etape:  
      a. 1928-1944 - este o perioadă de pionerat privind conservarea naturii şi ariile protejate în 
România în care primul pas a fost făcut în anul 1928 când  la Cluj a avut loc primul congres al 
naturaliştilor din România, unde la propunerea lui Emil Racoviţă a fost adoptată o hotărâre 
privind elaborarea legii referitoare la protecţia naturii în România. Astfel, în 1930 apare legea nr. 
213 pentru protecţia monumentelor naturii din România. Pe baza acestei legi se înfiinţează 
"Comisiunea Monumentelor naturii", apoi sunt declarate prin lege (Jurnalul Consiliului de 
Miniştri) primele monumente ale naturii în 1931 (floarea de colţ şi nufărul termal) şi primul parc 
naţional în 1935 (Parcul Naţional Retezat). Sintetizând, în această perioadă, sunt puse sub 
ocrotire prin "Jurnale ale Consiliului de Miniştri" 36 de teritorii ca rezervaţii naturale, parc 
naţional, monumente ale naturii,  însumând o suprafaţă de 15.000 ha. 
     b. 1944-1989 - după 23 august 1944, măsurile de protecţie a naturii s-au bazat pe 
eforturile instituţionale făcute înainte de război de oameni de ştiinţă de renume cum au fost Al. 
Borza sau Emil Racoviţă. În anul 1972, numărul ariilor protejate constituite a crescut la 190 de 
obiective însumând aproape 100.000 ha. Din păcate măsurile de protectie se rezumau numai la 
declararea de arii protejate şi aproape deloc la administrarea acestora, acestea confruntăndu-se cu 
pericole din ce în ce mai mari. Totodată, deşi creşterea cantitativă a teritoriilor a fost însemnată, 
totuşi suprafaţa protejată reprezenta în 1972 doar 0.0042% din teritoriul ţării, procent care nu 
acoperea nici pe departe întreaga diversitate specifică şi ecologică a ţării. Astfel s-au făcut 
proiecte de către institute de cercetare pentru constituirea de alte arii protejate mari - parcuri 
naţionale (Apuseni, Călimani, Ceahlău, Bucegi, Piatra Craiului, Cozia, Valea Cernei, Cheile 
Bicazului, Rodna), dar care nu s-au concretizat, şi de asemenea a urmat o perioadă în care s-au 
înfiinţat un număr mare de arii protejate cu suprafaţa mai mică (rezervaţii naturale). 
             c. 1990 - prezent - odată trecută perioada comunistă se aştepta o deschidere şi o 
eficientă mai mare în ceea ce priveşte realizarea unei reţele naţionale a ariilor protejate care să 
acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la nivelul tării, dar şi măsuri concrete în plan 
legislativ şi instituţional care să asigure un management eficient al ariilor protejate. Chiar dacă în 
primii ani lucrurile nu au mers pe cât de repede s-ar fi dorit, în prezent datorită alinierii la 
legislaţia europeană, Reţeaua Naţională de Arii Protejate se mândreşte cu un număr de 25 parcuri 
din care 13 naţionale şi 12 naturale. Două dintre acestea sunt recunoscute internaţional ca 
Rezervaţii ale Biosferei în cadrul Programului UNESCO - MAB, şi anume: Retezat, Pietrosul 
Rodnei (alături de Delta Dunării). Suprafaţa ocupată în România de către Reţeaua Natura 2000 
este la nivelul anului 2010 de aproximativ 17% din suprafaţa totală a ţării (273 de situri de 
importanţă comunitară - SCI  şi 108 de arii de protecţie specială avifaunistică - SPA).  
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Unitatea  5: PROTECŢIA MEDIULUI LA ÎNDEMÂNA TUTUROR 

 
 

 
LECŢIA 5.2. : POLUAREA AERULUI ŞI SĂNĂTATEA 

 
Învelişul de aer care înconjoară Pământul este numit atmosferă. Atmosfera este alcatuită 

din mai multe straturi aşezate în urmatoarea ordine de la suprafaţa Pământului: 
 Troposfera – este stratul care vine în contact cu suprafaţa Pământului , are o 

grosime medie de 12 km, poate fi considerat “stratul vieţii”, aici concentrându-se 
80% din volumul total de gaze din atmosferă şi producându-se fenomenele 
meteorologice; 

 Stratosfera – are o grosime medie între 50-80 km; 
 Mezosfera – se întinde până la înălţimea de 80-85 km; 
 Termosfera - extinde până la 400 km, temperatura ajunge până la 2000°; 
 Exosfera – între 500 şi 1000 km până la cca. 100.000 km cu o trecere la spaţiul 

interplanetar , temperatura fiind de - 273°. 
 În viaţa planetei, rolul atmosferei este esenţial. Anticii, considerau atmosfera, prin 
intermediul aerului, alături de apă, pământ şi foc, drept unul din  elementele fundamentale ale 
Terrei. Aerul înseamnă viaţă, spre exemplu, un om nu poate trăi fără să respire decât maxim 5 
minute. El consumă pentru respiraţie 12 kg aer în timp de 24 ore. Nu este importantă doar  
cantitatea necesară de aer, ci şi calitatea acestuia, care influenţează foarte mult starea de sănătate 
a oamenilor, animalelor, plantelor şi a întregului mediu înconjurător. Acţiunea comunităţii 
asupra mediului înconjurător a fost întotdeauna orientată în principal spre obţinerea celor 
necesare traiului, de cele mai multe ori transformarea antropică a naturii s-a soldat cu efecte 
negative. 
           Poluarea, reprezintă procesul de alterare a mediilor de viaţă, biotice şi abiotice, cauzat  
fie de activităţile umane fie de unele fenomene naturale. Poluanţii aerului sunt acele substanţe ce 
pot fi aeropurtate şi care apar într-o anumită concentraţie în aer. 
 

Factorii poluanţi ai aerului în  Ţinutul Zimbrului: 
 

                                                             
 
- factori fonici;                      - substanţele chimice ca                    -polen; 
- factori electromagnetici;      materii prime, produse                    -bacterii, virusuri; 
- factori radioactivi;               intermediare şi finite;                      -fungi; 
- trepidaţiile.                          - deşeuri.                                           -alte elemente parazite. 
             - combustibilii folosiţi la încălzirea 
     locuinţelor; 
             -gazele de eşapament; 
             - clorofluorocarburile. 

FACTORI 
FIZICI 

FACTORI 
BIOLOGICI 

FACTORI 
CHIMICI 
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Efectele poluării aerului 
 Poluarea atmosferei afectează calitatea vieţii la scară planetară. Au fost puse în evidenţă 
în atmosferă peste 100 de substanţe poluante, printre care cele mai frecvente sunt : fumul, oxizii 
carbonului, oxizii sulfului, azotului, etc. 
 Consecinţele prezenţei aerului poluat asupra plantelor, animalelor, oamenilor şi întregului 
mediu înconjurător se manifestă prin: 
-leziuni ale plantelor (în special la licheni, conifere, pomi fructiferi, viţa de vie); 
-afecţiuni grave şi ireversibile asupra animalelor (cele mai sensibile sunt insectele, erbivorele); 
-efecte imediate sau cronice asupra sănătăţii oamenilor care pot determina: conjunctivite, 
bronhopneumonii, leziuni ale aparatului osteoarticular, alergii, cancer, afecţiuni ale sistemului 
nervos, decese, etc. 
-efectul de seră, constă în perturbarea echilibrului termic al atmosferei, deoarece vaporii de apă, 
prin creşterea concentraţiei de N2O, CO2,  reţin remise de sol încălzite de soare. Principala cauză 
o constituie activitatea umană datorată degajărilor de gaze industriale şi de la motoarele cu 
ardere internă; 
-efecte asupra construcţiilor, zidurilor prin schimbarea culorii, coroziune, degradare. 
 
 

 
 
 

Dicţionar: 
 poluant-substanţă solidă, gazoasă sau lichidă, dispersată în aer, 

dăunătoare organismelor vii, bunurilor materiale, peisajelor, 
operelor de artă, rezultată din procese chimice sau biologice.  

 
 
Întrebări: 

 Ce este poluarea? 
 Care sunt principalii factori poluanţi din zona noastră? 
 Exemplificaţi efectele poluării asupra mediului înconjurător. 

 
 
 
De reţinut: 

 Pentru a fabrica o tonă de hârtie se taie 5 arbori maturi care produc 
oxigen pentru 320 oameni şi purifică 24000 m.c.  aer. 

 Aproximativ un milion de români suferă de astm. Specialiştii afirmă 
că afecţiunea ar fi produsă de poluarea aerului, principalii vinovaţi 
fiind gazele de eşapament şi produşii rezultaţi în urma arderii 
combustibililor. 
 
 

Aplicaţii practice: 
  Realizaţi un eseu cu tema „Poluarea în locuinţa mea”. 
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SUPLIMENTARE: 
 

 
DETERMINAREA CANTITĂŢII DE PRAF ŞI POLEN DIN 

ATMOSFERĂ 
 

INVESTIGARE 1.1:    Determinarea cantităţii de praf din atmosferă folosind banda 
de scotch 

Atmosfera, pe lângă particulele gazoase şi lichide conţine şi o mare cantitate de particule 
solide (praf, fum, polen) de provenienţă naturală sau antropică. Este posibil ca prin mijloace 
relativ simple, la îndemâna voastră să se poată măsura cantitatea de praf (cu particule mai mari 
de 5 µ) existente la un moment dat în atmosferă. 
Materiale necesare:  

 bandă scotch; balanţă; ruletă. 
 

Modul de lucru: 
Se consideră o bandă de scotch drept probă de lucru, i se măsoară dimensiunile (lungime, 

lăţime); se cântăreşte. Proba etalon se fixează la fereastra deschisă a unei încăperi (un anumit 
număr de zile). După marcarea timpului de expunere se cântăreşte din nou proba. Se repetă 
succesiunea de operaţii, aşezând banda de scotch în locuri diferite (în apropierea unei şosele, 
într-o cameră unde se fumează, într-o livadă, etc.). 

Rezultatele obţinute se înregistrează în tabelul următor: 
 
 
 

NR. 
EXP. 

DIMENSIUNI 
(L,l) 

ARIA MASA 
INIŢIALĂ 

MASA 
PROBEI 
DUPĂ EXP. 

DIFERENŢA
DE MASĂ 

1.      
...      

 
 
 

 
INVESTIGARE NR. 2: Determinarea  cantităţii de polen din atmosferă 
 
Primăvara, este un anotimp mult aşteptat pentru majoritatea dintre noi. Totuşi, există 

foarte multe persoane care nu se pot bucura de frumuseţile acestui anotimp, viaţa lor fiind grav 
afectată o dată cu înflorirea pădurii, livezilor, florilor de grădină, polenul fiind considerată o 
sursă de poluare naturală. 

 Identificaţi locurile cele mai frecvent poluate cu polen. Determinaţi cantitatea de 
polen de pe 1m² de sol din trei puncte diferite de colectare. 

 Identificaţi specia de la care provin grăunciorii de polen şi evidenţiaţi efectele 
asupra sănătăţii oamenilor. 

 
Materiale necesare: harta Parcului Natural Vânători-Neamţ; ţesătură impermeabilă (sau alt 
material impermeabil); hârtie, balanţă, lame, lamele, microscop. 
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Modul de lucru: 
 Se folosesc trei bucăţi de ţesătură impermeabilă de forma unui pătrat cu latura de 1 m. 
Fiecare dintre cele trei ţesături se vor distribui în trei zone diferite unde primăvara, când 
înfloreşte pădurea,  cantitatea de polen împrăştiată de vânt este mare (de exemplu la Mânăstirea 
Neamţ). Ţesătura se fixează într-un spaţiu puţin circulat şi se lasă câteva zile după care se ridică 
proba, se cerne polenul pentru a se separa de impurităţi precum frunze, insecte sau alte particule 
mari. Polenul se toarnă într-un corn din hârtie şi se cântăreşte, datele putând fi centralizate într-
un tabel. 
 Folosind microscopul, lame şi lamele se procedează la observarea grăunciorilor de polen 
proveniţi din cele trei loturi experimentale pe baza unei fişe de lucru. 
Fişă de de lucru 

1.Observaţi la microcsop lamele L1, L2, L3 şi prin comparaţie cu imaginile ataşate mai jos 
identificaţi speciile de plante cărora aparţin grăunciorii de polen. 

2.În ce perioadă înfloresc speciile de plante cărora aparţin grăunciorii de polen de pe L1, 
L2 , L3 ? 

3.Care este efectul poluării cu polen asupra unor oameni? 
 
 
 

 
 
 
 

Tipuri de grăunciori de polen 
 

 
INVESTIGAREA 3: Poluarea cu noxe detectabile organoleptic 
 
 În afara prafului, pulberilor, polenului, sau diferiţilor  compuşi chimici, atmosfera este 
poluată şi cu o serie de substanţe urât mirositoare datorate unor surse de poluare ca: ateliere de 
cauciuc, crescătorii de animale, fose septice, locuri unde se aruncă cadavre de animale, fabrici de 
prelucrare a lemnului, pieilor, etc. În aceste condiţii elevii pot realiza investigaţii pentru a 
determina arealul afectat de mirosurile neplăcute sau caracteristice unor activităţi antropice. 
Această investigare se realizezază direct pe teren, unde elevii vor intra în incinte unde sunt 
emanaţii ce pot fi identificate uşor, urmând a se compara mirosurile şi sursele de la care provin, 
având ca etalon mirosul unei încăperi aerisite. 
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Unitatea  5: PROTECŢIA MEDIULUI LA ÎNDEMÂNA TUTUROR 

 
 

 
 

LECŢIA 5.3.:  APELE DIN PARCUL NATURAL VÂNĂTORI NEAMŢ 
 

Teritoriul care intră în studiul nostru face parte dintr-o zonă geografică mai largă, Munţii 
Stânişoarei, din zona Carpaţilor Orientali, şi Depresiunea Neamţului, care face parte din 
Subcarpaţii Moldovei.  

Apele din această zonă nu reprezintă un factor limitativ pentru dezvoltarea comunităţilor 
umane, neexistând nici zone lipsite de această importantă resursă şi nici suprafeţe întinse cu 
exces de umiditate. 

Râul Neamţ (Ozana) izvorăşte din Munţii Stânişoara, de pe versantul estic, de sub culmea 
Bivolul - Halăuca, de la o altitudine de 1130 m, situat în nordul satului Pipirig. După ce parcurge 
aproximativ 58 km, drenând şi Depresiunea Neamţ, se varsă în râul Moldova. Râul Neamţ îşi 
adună apele de pe un bazin hidrografic de 427 km2. 

Pe dreapta primeşte pârâul Secu (care are un curs pe direcţia nord – est şi care izvorăşte de 
sub Dealul Mare Sihla, din confluenţa a două pâraie: Chita Mare şi Pârâul Neagru), în dreptul 
satului Vânători, tot pe dreapta, primeşte ca afluent pe Drehuţa, iar în sudul satului Lunca-
Vânători, pe malul stâng, primeşte pe cel mai important afluent, care este Nemţişorul. 

Pârâul Nemţişor izvorăşte de sub vârful Chiţigaia (1193m), şi curge în direcţia sud-est, 
trece pe lângă Mănăstirea Neamţ, prin satul Nemţişor şi se varsă, după 25 km, în Ozana. Are ca 
afluenţi, pe dreapta, pâraiele: Magherniţa, Nilul, Afinişul şi Cărpenişul, iar pe stânga, pâraiele: 
Alunul, Iftimia, Cărbuna, Slatina şi altele de o mai mică importanţă. 

Râul Topoliţa are un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 280 km2, în Parc găsindu-se doar 
sectorul superior al bazinului hidrografic. În partea superioară, Topoliţa este continuată de râul 
Agapia, care îşi are izvoarele pe clina estică a Dealului Mare Sihla. Topoliţa are puţini afluenţi 
importanţi: pâraiele Sihla, Eufrosia, Netezi, Valea Seacă, Tinoasa şi Sărata. Lungimea râului 
Topoliţa este de aproximativ 44 km, din care 15 km în interiorul Parcului. 

Râul Cracău, afluent al râului Bistriţa, are cel mai mare bazin hidrografic de pe aria Parcului şi 
îşi adună apele de pe cel puţin 1/3 din suprafaţa acestuia. Este format prin unirea a două pâraie – 
Cracăul Alb şi Cracăul Negru. 

Cracăul Alb este cel mai lung şi cu bazinul hidrografic cel mai mare, format prin unirea a 
două pâraie, care se întâlnesc în dreptul localităţii Mitocul Balan – pârâul Chitelor (ce îşi adună 
apele din pâraiele ce izvorăsc de sub vârful Crainicul -1192 m, şi vârful Chita Mică -1061 m) şi 
pârâul Bouleţul (ce este format din pâraiele ce izvorăsc de sub Bâtca Sasului (1091 m), Bouleţul 
Mare (1049 m) şi Buhalniţa (1231 m), practic din cel mai înalt sector montan al Parcului). 

Cracăul Negru, al doilea afluent al Cracăului, cu un curs de numai 10 km, îşi adună apele 
de sub culmile În Borci (995 m) şi Măgura Gârcina (1162 m).  

Cracăul iese din aria Parcului în dreptul satului Crăcăoani. Lungimea totală, împreună cu a 
afluenţilor constituienţi ai râului Cracău, în aria Parcului, este mai mare de 37 km.  

Zona nord - estică a Parcului, situată pe versantul estic al Culmii Pleşu, este drenată de 
câteva râuri mici tributare râului Moldova: Slătioara, Brusturi, Culesa şi Târzia. Acestea au 
cursuri scurte pe teritoriul Parcului, debitele sunt scăzute şi văile sunt înguste. 

În afara reţelei de râuri, în aria Parcului se găsesc puţine ape stătătoare, cele mai 
importante fiind câteva iazuri. Pe valea râului Nemţişor a fost creat un iaz cu o suprafaţă de 
aproximativ 2 ha, iar în incinta Rezervaţiei de zimbri şi faună carpatină „Dragoş Vodă” se găsesc 
trei iazuri succesive pe pârâul Trapezia (Zimbrului, Cerbului, Căpriorului), cu o suprafaţă totală 
de aproximativ de 5 ha de luciu de apă. În faţa Casei muzeu”Mihail Sadoveanu” se află „Iazul lui 
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Daniel”, cu o suprafaţă de aproape 1 ha. Alte iazuri mai mici mai sunt amenajate de unii localnici 
în zona localităţilor şi sunt folosite pentru creşterea păstrăvului. 

În afara apelor de suprafaţă, Parcul Natural Vânători – Neamţ dispune şi de rezerve 
însemnate de ape subterane. Din punct de vedere hidrologic se pot deosebi două categorii de ape 
subterane: ape acvifere freatice şi ape subterane de stratificaţie. 

a)  Stratele acvifere freatice au şi ele o repartiţie teritorială extinsă, fiind localizate mai ales 
în depozitele de luncă de pe principalele râuri (Ozana, Nemţişor, Topoliţa, Cracău) şi pe terasele 
fluviale joase.  

În lunca Ozanei, în dreptul localităţii Vânători, acolo unde este confluenţa dintre râul 
Nemţişor cu Ozana, s-a stabilit amplasarea puţurilor de captare pentru apa freatică care să 
aprovizioneze oraşul Târgu Neamţ, cu debite care variază între 21 l/s la 13,6 l/s.  

b)  Apele subterane de stratificaţie  Apele subterane de adâncime au fost puse în evidenţă 
prin foraje la vest şi nord – vest de localitatea Vânători – Neamţ, în aria Parcului. Mineralizarea 
acestor ape variază între 2 – 5 g/l când sunt sulfatate calcice şi sulfatate sodice sau pot avea o 
mineralizare de 0,5 g/l, când sunt de tip bicarbonatate calcice şi magneziene 

Apar şi izvoare sărate şi în primul rând trebuie să le menţionăm pe cele de la Băile 
Bălţăteşti, situate pe partea dreaptă a pârâului Sărata. Izvoarele de aici sunt foarte cunoscute, 
fiind folosite încă din 1810, apa lor fiind clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, feroasă şi 
calcică. Izvoare minerale cu o concentraţie mare de săruri se găsesc la Băile Oglinzi. Apele de 
aici sunt clorurate, sulfatate, calcice şi hipertonice, de mare concentraţie. 

De remarcat este faptul că în preajma acestui izvor de slatină cercetările arheologice au 
scos la suprafaţă un bogat material ceramic ce aparţine culturii Starcevo – Criş (mileniul VI – V 
î.d.Hr.), peste care se suprapun materiale ce aparţin civilizaţiilor următoare. 

 
 

Dicţionar: 
 afluent -  curs de apă mai mic şi mai puţin important care se varsă în alt curs de 

apă mai important.    
 confluenţă – locul unde se unesc două ape curgătoare sau doi gheţari. 

 
Întrebări: 

 Care sunt cele mai importante staţiuni cu apă sărată din aria Parcului? 
 Care este cel mai important afluent al Ozanei? 
 Care este importanţa apelor acvifere – freatice şi clorosodice din aria Parcului? 

                  
De reţinut: 

 În mod obişnuit apa este un lichid, un compus hidrogenat al oxigenului. Ea poate 
exista în trei stări diferite de agregare ( 
lichidă, gazoasă -vaporii şi solidă -
gheaţă: banchiza şi calota glaciară, 
gheţarii montani), trecând cu relativă 
uşurinţă (pe Terra) dintr-una în alta.  

Aplicaţii practice: 
 

 Care sunt elementele care poluează 
apele din localitatea natală. 

 Analizaţi schiţa alăturată şi găsiţi care 
sunt elementele unui râu: bazin 
hidrografic, cumpăna de ape, afluenţi, 
râu colector, confluenţa 
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SUPLIMENTARE: 
 
 

 
 

 Consideraţii ecologice asupra Râului Neamţ 
 
 

Apa este un factor important în menţinerea echilibrului ecologic, iar poluarea acesteia este 
o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei. 

Prin poluarea apei, se înţelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale 
apei, produsă direct sau indirect de activităţile umane şi care face ca apele să devină improprii 
utilizării normale în scopurile în care această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea. 
Efectele poluării resurselor de apă sunt complexe şi variate, în funcţie de natura şi concentraţia 
substanţelor impurificatoare (organică, toxică, bacteriană, chimică, biologică). 

Regimul hidrologic al râului Neamţ, ca şi al afluenţilor mai importanţi (Secu, Nemţişor şi 
Drehuţa) a fost influenţat mult de om, în special în mod indirect prin defrişarea pădurilor, prin 
desţeleniri, culturi agricole, colectarea pietrei în vederea comercializăriii, activităţi care au avut 
ca urmare modificarea condiţiilor de scurgere a apei provenite din precipitaţii.  

În special după 1990, când populaţia din această zonă a primit înapoi terenurile agricole de 
cultură şi pădurile, s-au înregistrat în debitele scurgerii solide cantităţi sporite de material solid 
format din luturi, argile, material organic, nisipuri fine şi grosiere, prundişuri şi bolovănişuri.  

Această creştere a avut loc ca urmare a unor tăieri iraţionale a pădurilor, desţelenirea unor 
terenuri ce au fost în trecut islazuri sau livezi, practicarea unei agriculturi iraţionale prin folosirea 
unor tehnici precare.  

În albia Ozanei au început să fie aruncate resturi menajere, gunoaie (plastic, fier, resturi de 
cauciuc etc.), materiale organice (gunoi de grajd, fân alterat, coceni de porumb), rumeguş de la 
gaterele din zonă. Acesta din urmă apare pe tot întinsul văii, cât şi pe afluenţi, creând în unele 
zone un soi de microrelief. Toate aceste resturi sunt transportate uneori (în perioada apelor mari) 
în Moldova şi mai departe. 

Din toată Valea Ozanei, cea mai intens afectată de aceste resturi şi gunoaie este localitatea 
Vânători. Între Vânători şi Lunca apar depozite de deşeuri menajere care afectează solul, apele 
subterane şi apa râului.  

Ca urmare a exploatării resurselor de hidrocarburi descoperite în zona Pipirig, apa râului a 
fost afectată şi de reziduuri petroliere care au influenţat negativ şi imediat fitoplanctonul şi 
zooplanctonul din râul Neamţ. După închiderea sondelor, acest proces de poluare a început să fie 
mai slab. Dacă până acum două decenii în valea Ozanei se găseau răchite, sălcii plângătoare, o 
faună piscicolă bogată (clean, scobar şi chiar păstrăv), actualmente, ca urmare a activităţilor 
antropice  vegetaţia a avut de suferit iar fauna acvatică s-a redus la specii precum boişteanul, 
porcuşorul, broaştele.  

Tăierea pădurilor şi agricultura empirică au provocat fenomene geomorfologice de 
degradare (formare de ravene, râpi, alunecări masive de teren) şi o eroziune foarte puternică a 
solurilor de pe versanţi. Toate materialele rezultate au fost transportate în afluenţi şi de aici în 
râul Neamţ, influenţând scurgerea solidă şi chimismul apelor, modificându-se semnificativ 
trăsăturile fizico-chimice şi de ordin biologic. Aceste aspecte au fost constatate şi la staţia de 
captare a apei pentru oraşul Târgu-Neamţ şi din acest motiv s-au  impus măsuri suplimentare de 
tratare a acesteia, înainte de a fi folosită pentru consum. 
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Pentru ca aceste fenomene să nu se mai întâmple şi pentru ca râul să devină cum a fost, 
“limpede ca cristalul” se impune ca valea acestui râu să sufere transformări secundare care să se 
răsfrângă asupra calităţii apei, a vegetaţiei şi faunei, a pitorescului locurilor.  

În acest sens trebuie luate măsuri urgente şi ferme de exploatare raţională a pădurilor, de 
împădurire a zonelor defrişate precum şi a versanţilor degradaţi,  pentru a se preveni alunecările 
de teren şi  eroziunea accelerată. Este necesară revenirea la vechea folosinţă (de păşuni şi fâneţe) 
a terenurilor desţelenite şi actualmente neproductive. Trebuie avută în vedere o folosire mai 
atentă a îngrăşămintelor chimice, a ierbicidelor şi pesticidelor.  

Pentru evitarea efectelor inundaţiilor, pe sectorul localităţilor, valea râului Neamţ ar trebui 
să fie regularizată şi îndiguită, iar pe afluenţii acestuia să se creeze structuri antierozionale 
(baraje, îndiguiri, protejare de versanţi, etc.). 

Va trebui ca malurile râului şi a afluenţilor să fie curăţate de deşeuri şi amenajate ecologic, 
iar populaţia satelor să fie educată în spirit ecologic,  explicându-li-se că procedând ca până 
acum, poate exista riscul de inundare sau de periclitare a sănătăţii publice. 

O problemă nouă, specifică localităţii Vânători – Neamţ  a apărut după anul 1990, când, ca 
urmare a problemelor sociale, o serie de locuitori au trecut la colectarea masivă a pietrei de pe 

valea Ozanei. Piatra era colectată atât din 
albia minoră cât şi din albia majoră 
pentru a fi comercializată. Prin colectarea 
pietrei patul albiei slăbeşte, infiltraţia în 
substrat creşte şi în acest sens, în profil 
longitudinal se schimbă echilibrul. În 
amonte creşte eroziunea, albia se 
adânceşte, cu întregul cortegiul de 
dezechilibre hidrologice, iar în aval apar 
acumulări masive de aluviuni. În plan 
transversal apa freatică îşi schimbă 
nivelul şi în consecinţă fântânile din 
apropiere seacă, urmând să fie adâncite. 

 
 
Îmbucurător este faptul că în ultima perioadă de timp autorităţile locale au implementat o 

serie de programe ecologice care s-au materializat în curăţarea de deşeuri a albiei Ozanei, 
colectarea deşeurilor de la cetăţeni în mod regulat şi transportarea acestora cu o maşină specială, 
la depozitul de deşeuri. De asemenea s-a diminuat şi practica colectării pietrei în vederea 
comercializării acesteia. Ideal ar fi ca aceste programe să se diversifice, să se extindă şi la  
afluenţii râului Neamţ  şi să fie realizate cu larga colaborare a tuturor autorităţilor din  localităţile 
riverane acestui râu.  
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Coţofene 

    

Simion 
Urzică 

 

13 

Mic local 
italian 

Soţii de 
ţar 

 
Păsări 

 
Stârc alb 

 
Berze 

egiptene  

1 

  

Buruiana 
porcului 

 

6 

  
Cămaşă 
rustică Aliaţi 

    

15 

   

Păsări 
tropicale 

 

9 

    Întrebare

Atmosferă 

  

 Lae Sitaru

  

Păsări de 
colivie 

      
Căzi 

cu apăCap de 
ibis! 

Rigid, 
tare 

Puiul 
Caprei 

 

8 Tipăritură

     Aripi de 
sitar!  

Trafic 
mediu! 

Aripi de 
canar! 

12 

Neamţ
(auto) 

 
Intuiţie 

 

4 

  

5 

  
Sora ciorii 

     
Pasăre în 

pasaj 

     
Frumos 

mirositori      

3 

   

Aranjând în spaţiile numerotate de sub integramă literele corespunzătoare cifrelor, veţi obţine denumirea populară şi 
ştiinţifică a unei păsări de noapte;  CUVINTE RARE: TUCANI – PĂSĂRI TROPICALE  
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Insecte 

 

Final

 
Insecte 

 
Aplecată, 
încovoiată  

Substanţă
organică 

 
Insectă 

pişcătoare  

CUVINTE RARE: 
CALC – hârtie de 

desen 
CÎŞ - deviat 

 
 
 
 
DE MIHAI CREŢU 

2-3 
greşeli! 

Elena Niţă

17

    

13

  

5

  

4

Aşezat

 

7

   A alia 

 

  
 

Sfidător, 
încrezut 

  
Precum 

 

 

Umflătură 
la falcă 

     

Donat

 

18

 Cămăşi 
rustice Unu şi un u 

 
 

Insecte  

Briză 

 

A se 
posta 

10

    

A iubi cu 
tărie 

     
Nelu 
lungu 

O dată 
pe an A exista 

1 

 

15 

 

 

  Roade 
în fier 

6

Cap de 
rădaşcă! 

12  
Respect 

  

14

Hârtie 
de 

desen 
 

Grecească 
     

Insecte 
săritoare 

   

11
 

Deviat  
 

Haină 
Mijloc de 
viespe! Unguent 

  

Elena 
Udrea 

9  Insectă

   
Ana Andrei 

 

Roade în 
lemn 

  

2

Ana 
Blandiana 

Lica 
Ungur 

5-6
cărăbuşi 

Compa- 
raţie 

     

3

  
Insecte 
harnice  

8

    
Calul 
popii 

 

16

      
Insectă 

hărpăreaţă        

- La o dezlegare corectă, aranjând literele numerotate din grilă în ordinea crescătoare a numerelor, veţi 
obţine în spaţiile de dedesubt titlul uneia din poeziile lui George Topârcenu, ilustrând tema de mai sus: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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ECOLOGICĂ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

- ORIZONTAL: 
1) Puşcaşi nemţeni...prin parc – intrare în brădet! 
2) Câine din deltă – Strat de frunze(fig.) 
3) Mamifer de apă – Ţinut de poveste 
4) 2-3 reni! – Arbore înrudit cu paltinul – îndemn pentru cai 
5) Poliţie turcă de odinioară(pl.) – Pană de despicat lemnele 
6) Gâză – Prefix pentru albine 
7) Arborele de ceai – Cornutele din Tibet – Ce e întors în insectar! 
8) Cap de Nisetru! – Fire 
9) Peşte cam...încet(pl.) – Răcorit 
10) Cămaşă naţională – Semenii noştri 
11) Porci de pădure - Specie 

- VERTICAL: 
1) Roşcata ce sare prin aluni – Din timp! 
2) Arbori ce străjuiesc malurile apelor(sg.) – Neon (abr.) – Regele 

animalelor (pl.) 
3) Proeminenţă la arbori – Măgarii cei încăpăţânaţi 
4) A ademeni animalele – Fluture de apă 
5) Animal ce seamănă cu un ghem de ace – Din nou 
6) Micul volum – Uriaş – Sufletul oamenilor! 
7) Producătoare de mac...mac – Ţinut pe lângă casă 
8) Pantaloni rustici – Locuitor de la munte 
9) Cap de urangutan! – 1-2 carpeni! – Doborât de focul armei 
10) Pom de iarnă – Au fructe mălăieţe 
11) Despărţituri în mai multe crengi 


