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Descrierea proiectului

Contractul de elaborare a serviciilor pentru „Servicii realizare a planurilor de management şi a  

studiilor” în cadrul proiectului  „Elaborarea Planurilor De Management Integrat Pentru Siturile  

De Importanţă Comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile  

De La Şard Şi ROSCI0394 – Someşul Mic”.

Beneficiarul proiectului este Asociaţia „Apáthy István Egyesület”

Proiectul  „Elaborarea  Planurilor  De  Management  Integrat  Pentru  Siturile  De  Importanţă  

Comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile De La Şard Şi  

ROSCI0394 – Someşul Mic” are ca obiectiv general este protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului 

natural prin creşterea gradului de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară 

prin elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI0074 – 

Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Şard şi ROSCI0394 – Someşul Mic şi 

conştientizarea populaţiei asupra acestora.

Obiectivele contractului

Prin realizarea contractului de servicii nr. 146/18.11.2013 pentru „Servicii realizare a planurilor de 

management şi a studiilor”

Pentru realizarea obiectivelor contractului sunt prevăzute următoarele categorii de activităţi:

A. Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale 

protejate  şi  alte  activităţi  conexe  (activităţi  preliminare  măsurilor  concrete  de  investiţii  sau 

conservare). Activitatea se compune din:
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A.1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor

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

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

A.1.3. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere

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

A.1.5. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti

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

A.2. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie şi soluri)

A.3.  Elaborarea  hărţilor  digitale  cu  localizarea  zonelor  speciilor  şi  a  bazei  de  date 

interoperabilă GIS

A.4. Elaborarea planurilor de management

A.4.1. Elaborarea planurilor de management

A.4.2.  Elaborarea  metodologiilor  şi  planurilor  pentru  monitorizarea  stadiului  de  conservare  a 

habitatelor şi a speciilor de interes comunitar

Locul şi perioada de desfăşurare a contractului

Localizarea proiectului:

 aria protejată Făgetul Clujului – Valea Morii,  cod sit Natura 2000: ROSCI0074, regiunea 

de  dezvoltare Nord-Vest,  fiind  vizate  următoarele  localităţi:  municipiul  Cluj-Napoca, 

comuna Floreşti (Floreşti, Luna de Sus), comuna Ciurila (Ciurila, Sălicea, Sălişte), comuna 

Feleacu (Feleacu, Vâlcele), comuna Săvădisla (Săvădisla, Vlaha);

 aria protejată Poienile de la Şard, cod sit Natura 2000: ROSCI0356, regiunea de dezvoltare 

Nord-Vest, fiind vizate următoarele localităţi: comuna Baciu (Baciu, Coruşu, Mera, Popeşti, 

Rădaia);
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 aria  protejată Someşul  Mic,  cod  sit  Natura  2000:  ROSCI0394,  regiunea  de  dezvoltare 

Nord-Vest,  fiind  vizate  următoarele localităţi:  municipiul  Dej,  comuna  Minţiu  Gherlii 

(Buneşti,  Minţiu Gherlii,  Nima, Petreşti,  Salatiu), comuna Mica (Mănăstirea), municipiul 

Gherla.

Durata contractului este 17 luni, începând la data de 18.11.2013, până la data de 18.04.2015.

Habitatele de interes comunitar care fac obiectul contractului

Lista  habitatelor  de  interes  comunitar  din  interiorul  ariei  naturale  protejate ROSCI0074, 

ROSCI0356, ROSCI0394,  după cum sunt acestea prevazute în Anexa Nr.  2 din OUG 57/2007, 

aprobat prin Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, cuprind 3 habitate de interes comunitar:  Păduri de 

stejar cu carpen de tip  Galio-Carpinetum (9170), Mlaştini alcaline (7230), Mlaştini calcaroase cu 

Cladium mariscus (7210*) şi alte habitate importante din punct de vedere a speciilor protejate.

Speciile de interes comunitar care fac obiectul contractului

Lista speciilor de interes comunitar din interiorul ariei naturale protejate ROSCI0074, ROSCI0356, 

ROSCI0394  după cum sunt acestea prevazute în OUG 57/2007, aprobat prin Legea nr. 49 din 7 

aprilie 2011, cuprind 4 specii de plante, respectiv:  Eleocharis carniolica  (1898), Liparis loeselii  

(1903), Ligularia sibirica (1758), Adenophora lilifolia  (4068),  8 specii de nevertebrate, respectiv: 

Euphydryas  aurinia  (1065),  Isophya stysi  (4050),  Maculinea teleius  (1059),  Colias  myrmidone 

(4030),  Lycaena dispar  (1060),  Euphydryas maturna  (1052),  Eriogaster catax  (1074),  Leptidea 

morsei (4036), 3 specii de peşti, respctiv: Rhodeus sericeus amarus (1134), Gobio kessleri (2511),  

Cobitis taenia (1149), 2 specii de amfibieni şi reptile, respectiv: Bombina variegata (1193), Emys 

orbicularis (1220), şi 1 specie de mamifer, respectiv: Lutra lutra (1355).
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Descrierea stadiului de implementare a contractului

Activităţi Etapele ale activităţii Data 
începerii 
activităţii 
planificate

Data 
finalizării 
activităţii 
planificate

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

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

01.12.2013 30.01.2015

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

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

01.12.2013 30.01.2015

Subactivitatea A.1.3. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
mamifere

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu datele 
bibliografice specifice pentru speciile de 
mamifere.
Distribuţia speciei bazată pe datele 
preliminare de teren pentru speciile de 
mamifere.
Cartarea şi evaluarea stării de conservare 
a speciilor de mamifere.

01.12.2013 30.04.2014

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

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

01.12.2013 30.04.2015

Subactivitatea A.1.5. 
Inventarierea, cartarea şi 

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu datele 

01.12.2013 30.01.2015
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evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
peşti

bibliografice specifice pentru speciile de 
peşti.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
peşti.
Evaluarea stării de conservare a speciilor 
de peşti.

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

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu datele 
bibliografice specifice pentru speciile de 
nevertebrate.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
nevertebrate (şase specii).
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
nevertebrate (două specii).
Evaluarea stării de conservare a speciilor 
de nevertebrate.

01.12.2013 30.10.2014

Activitatea A.2. Cartarea 
mediului fizic (geologie, 
geomorfologie, 
hidrologie, climatologie şi 
soluri)

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

01.12.2013 30.06.2014

Activitatea A.3. 
Elaborarea hărţilor 
digitale cu localizarea 
zonelor speciilor şi a 
bazei de date 
interoperabilă GIS

Hărţi digitale GIS privind distribuţia 
habitatelor şi a speciilor de interes 
comunitar.
Hărţi digitale şi o baza de date 
interoperabilă GIS conţinând măsurile 
planului de management.

01.12.2013 20.03.2015

Subactivitatea A.4.1. 
Elaborarea planurilor de 
management

Plan de management – prima versiune a 
planului.
Plan de management – versiune finală.

01.12.2013 20.03.2015

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

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

01.12.2013 20.03.2015
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Activităţi realizate, perioada 01.05.2013 – 30.06.2014

Activităţi Denumirea rapoartelor Procentul realizat 

(%) din activităţi

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

RA.3.1. Inventarierea şi cartarea speciilor 
de nevertebrate (şase specii)

30%

Activitatea A.2. Cartarea 
mediului fizic (geologie, 
geomorfologie, hidrologie, 
climatologie şi soluri)

RA.3.2. Cartarea mediului fizic 
(geologie, geomorfologie, hidrologie, 
climatologie şi soluri) bazat pe rezultatele 
datelor de teren

50%
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RA.3.1. Inventarierea şi cartarea speciilor de nevertebrate
Se referă la subactivitatea:

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

Elaborat de dr. Urák István, dr. Czekes Zsolt, Ferencz Márta experţi nevertebrate la Cluj-Napoca, 

23.06.2014.
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Lycaena dispar

Cod Natura 2000: 1060

Denumire ştiinţifică: Lycaena dispar Haworth 1802; subspecia: Lycaena dispar rutilus Werneburg, 

1864.

Denumire populară: fluturele roșu de mlaștină, Fluturaşul purpuriu

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074).

Habitat

Lycaena dispar se poate întâlni în păduri de luncă și cele mlăştinoase şi umede, lizierele pădurilor 

unde se găseşte planta gazdă a specie,  Rumex hydrolapathum,  R. aquaticus, Polygonum bistorta. 

Specia apare în vegetaţia din apropierea corpurilor de apă curgătoare, în zonele învecinate cu lunca 

râurilor sau a corpurilor de ape mai mici.

Perioada de zboară

Specia L. dispar are două generaţii, primul zboară în mai-iunie, iar al doilea în august-septembrie.

Distribuția speciei: Specia are o distribuţie largă în Europa Centrala la nord pâna la partea sudica a 

Finlandei pâna în Asia. Are trei subspecie în Marea Britania apare forma  batavus, de la Olanda 

subspecia  rutilus care apare în mai multe țară în Europa, iar subspecia  Lycaena dispar dispar  a 

dispărut deja în mijlocul secolului XIX. Arealul speciei este alcătuit din Europa şi nordul Turciei, 

Franţa,  nordul  Italiei,  Germania,  România,  Lituania,  sudul  Finlandei,  Polonia,  nordul  şi  centrul 

Greciei, partea europeană a Turciei (Goriup 2008). 

În România Lycaena dispar (Werneburg, 1864) se regăseşte în numeroase locuri, dar populaţiile 

mari sunt rare (Dincă și Vila 2008). Specia este considerată vulnerabilă din cauza fragilităţii habita-

telor (Rákosy 2003). Din cauza drenărilor din zonele umede unele populaţii sunt pe cale de dispa-

riţie sau chiar au şi dispărut (Banat, Muntenia). Avem populații puternici în Delta Dunarii, Transil-
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vania și în Banat (Goia și Dincă 2006). 

Inventarierea speciei Lycaena dispar pe Situl de interes Comunitar Făgetul 

Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Lycaena dispar
Situl Făgetul Clujului - Valea Morii a fost vizitat de către experți de 32 ori în perioada 20 mai - 22 

iunie.  Metoda  folosită  a  fost  metoda  transectelor  lineare.  Datorită  faptului  că  marginile  sitului 

respectiv  are  o  suprafață  redusă,  în  cele  32  zile  de  teren  a  fost  posibilă  parcurgerea  totală  a 

suprafeței  evaluate.  Identificarea  habitatelor  corespunzătoare  a  fost  efectuată  cu  ajutorul  unei 

metode sistematice. Pe zona studiată a fost amplasat un grid cu celule de 200×200 de metri, total 

201 pătrate. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest grid asigurăm o distribuție egală a 

efortului și o acoperire omogenă a zonei studiate. Pe parcursul celor 32 zile petrecute pe teren, au 

fost vizitate toate pătrate de câte 200×200 metri. 

În perioada de 24 mai-22 iunie am detectat în total 5 indivizi de L. dispar, din cele 5 indivizi 4 au 

fost masculi, și o femelă. 

Numărul mic al  indivizilor se poate explica și prin condiții nefavorabile de vremii, pe care am 

întâmpinat în urma observării pe teren.

Rezultatele observărilor pe teren
După parcurgerea totală a zonei studiate, prezența speciei a fost dovedită în următoarele pătrate: 

BM066, BM090. Total au fost identificate 5 specimene de Lycaena dispar (Tabelul 1.).

Tabel 1. Date referitoare la prezența speciei Lycaena dispar (Werneburg, 1864)

Specia Exempl. Sex Data N WGS 84 E WGS 84 Cod pătrat Metoda
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L. dispar 1 F 11.06  46°43'38.71"N 23°31'44.99"E BM066 transect
L. dispar 1 M 11.06  46°43'38.95"N  23°31'44.24"E BM066 transect

L. dispar 1 M 11.06  46°43'24.66"N  23°31'42.47"E BM090 transect
L. dispar 1 M 11.06  46°43'23.93"N  23°31'42.02"E BM090 transect
L. dispar 1 M 21.05  46°43'39.13"N  23°31'45.67"E BM066 transect

Factori perturbător

Fluturele purpuriu este considerată vulnerabilă din cauza fragilităţii habitatelor (Rákosy 2003), tran-

sformarea fâneţelor în terenuri agricole; abandonarea practicii co- sitului tradiţional (Goia și Dincă, 

2006). În zona pădurii Făget, şi în special zonele drumurilor există presiuni intensive din cauza con-

strucţiei de clădiri. O altă cauză drenărilor din zonele umede unele populaţii sunt pe cale de dispa-

riţie.
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Fig.1. Distribuția speciei Lycaena dispar în situl Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii.
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Isophya stysi

Cod Natura 2000: 4050

Denumirea  științifică  a  speciei:  Isophya  stysi  Čejchan,  1958;  sinonime:  Isophya  modestior 

Brunner von Wattenwyl, 1882, Isophya modestior stysi Cejchan, 1957

Denumiri populare (română, maghiară, engleză, germană): cosaşul lui Stys; Stys tarszája, Stys-

szöcskéje, erdélyi tarsza; Stys's bush-cricket; Sichelschrecke

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) 

şi Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Descriere

Morfologia externă a  adulților  (colorit,  dimorfism sexual,  posibilități  de confuzie cu alte  specii 

similare): Culoarea corpului este verde. Antenele galbene sau verzui. Şanţul transversal este situat 

după  mijlocul  pronotului.  La  mascul  tegminele  sunt  verzi,  numai  regiunea  cubită  este  brună-

gălbuie. La femelă, tegminele sunt verzi cu o pata mică, brună-deschisă în mijloc. 

Primele două articole tarsale nu sunt şăntuite. Vârful vertexului este aproximativ atât  de lat cât 

jumătate din grosimea primului articol antenal. Antenele aproape de 2 ori mai lungi decât corpul. 

Tegminele,  la  mascul,  au  aceeaşi  lungime  ca  şi  pronotul,  ajung  pâna  la  1/4  primului  tergit 

abdominal,  marginea  lor  lateral-internă  formând  un  unghi  obtuz  la  vârful  nervurii  stridulante. 

Nervura stridulanta are aproximativ jumătate din lăţimea pronotului. Cercii sunt puternic curbaţi în 

treimea lor distală. Nervura anală slab dezvoltată, aproximativ atât de lungă cât 2/3 din lungimea 

marginii posterioare a pronotului. Tegminele, la femelă, mult mai scurte decât pronotul, marginea 

lor posterioară este uşor rotunjită.

La mascul cercii, înainte de treimea lor distală sunt puternic şi brusc curbaţi. Treimea lor distală este 

aproape dreaptă,  subţire,  uşor  turtită,  cu  vârful  rotunjit,  iar  dintele  are  o  poziţie  dorsală.  Placa 

subgenitală cu o scobitură triunghiulară. La femelă oviscapul de o lungime mijlocie este slab curbat, 

este puternic dinţat la vârf şi curbat. Placa subgenitală lată şi rotunjită (Kis 1976). 
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Habitat 

Trăieşte  pe  pajişti,  poieni  şi  fâneţe  mezofile  din  apropierea  pădurilor,  în  interiorul  Bazinului 

Carpatic, zona Subcarpaţilor Orientali şi din partea vestică a Podişului Moldovei. Este caracteristică 

în special pentru fâneţele montane din Munţii Apuseni, până la 1500 m altitudine. Ceea mai joasă 

semnalare a speciei a fost la 80 m altitudine, în Parcul Naţional Criş-Mureş din Ungaria (Nagy şi 

Szövényi 1999). 

Hrană

Se întâlneşte pe ierburi înalte cu frunze late cum sunt Veratrum, etc. si pe tufişuri mici de Rubus şi 

Prunus. Este o specie fitofagă şi polifagă, care consumă mai ales dicotiledonate (Corylus, Linaria, 

Rumex) (Nagy şi Szövényi 1999). 

Reproducere

Ouăle le depune în sol, la o adâncime de 1-2 cm. Ecloziunea se face la sfârşitul lui aprilie şi la 

începutul lui mai. Adulţii încep să apară în iunie, trăieşte până în august.

Distribuția speciei

Este o specie  endemică pentru bazinul  Carpatic.  A fost  găsită  în:  România,  Ungaria,  Slovacia,  

Ukraina subcarpatică şi Polonia (Heller şi colab. 2008). În România este foarte răspândită, mai ales 

în Podişul Transilvaniei, Munţii Apuseni (Iorgu şi colab. 2008). Codrii Paşcanilor reprezintă limita 

estică a arealului speciei (Iorgu 2008).

Statut de protecție în România

Specia  este  inclusă în  Directiva  Consiliului  Europei  92/43 EEC,  Anexa II.,  Directiva  Habitate, 

Legea 462/2001. În formularul Natura2000 populaţia speciei este notată cu „B”, ceea ce semnifică 

faptul că populaţia la nivel naţional, se aflată într-o stare de conservare bună, populaţie ne-izolată, 

cu o arie de răspândire extinsă (C) şi evaluare globală – B (valoare bună). Situri desemnate pentru  

conservarea speciei: Apuseni, Cheile Turzii, Făgetul Clujului – Valea Morii, Mociar, Muntele Şes, 
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Pădurea Homiţa, Pădurea Tătăruşi, Podişul Lipovei – Poiana Ruscă, Poienile de la Şard, Slatina, 

Strei-Haţeg, Trascău.

Inventarierea speciei Isophya stysi pe Situl de interes Comunitar Făgetul 

Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) și pe situl de interes Comunitar 

Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Isophya stysi
Pentru estimarea mărimii şi abundenţei populaţiilor de Isophya stysi, este recomandată combinarea 

şi folosirea alternativă, în funcţie de calitatea vegetaţiei, a următoarelor două metode (Iorgu şi colab. 

2013): (i) capturarea cu fileul entomologic, identificarea, numărarea şi apoi eliberarea, cu grijă, a 

adulţilor  întâlniţi  pe un transect  prestabilit;  (ii)  identificarea  masculilor  adulţi  prin  înregistrarea 

stridulaţiilor şi analiza acestora direct pe teren. 

În  timpul  după-amiezii  şi  amurgului  adulţii  de Isophya stysi  se  pot  colecta  cu ajutorul  fileului 

entomologic.  Această  metodă  constă  în  parcurgerea  unor  trasee  liniare.  Cu  această  metodă  se 

colectează insectele de pe o fâşie de circa 1 m lăţime. Pentru standardizare, se folosesc un număr  

egal  de cosiri  (de  obicei  între  10 şi  50),  după care  se  verifică  conţinutul  sacului  (Forró  1997, 

Gardiner şi colab. 2005). Datorită eterogenităţii ridicate a vegetaţiei, noi am stabilit un număr de 10 

cosiri,  după care  am verificat  conţinutul  sacului,  am numărat  şi  am eliberat  exemplarele  astfel 

colectate. Au fost numărate şi notate separat exemplarele juvenile, iar în cazul exemplarelor adulte 

au fost notate separat numărul masculilor şi cel al femelelor.

Efectivele care trăiesc pe tufişuri, se pot aprecia cu cea mai mare eficienţă cu metoda identificării  

masculilor prin sunet. Această metodă de colectare a sunetelor este descrisă în Orci şi colab. 2005. 

Stridulaţia speciei  Isophya stysi constă în secvenţe de silabe foarte scurte (aproximativ 300 ms, la 

temperatura de 20°C), care au o intensitate mult mai mare, în comparaţie cu celelalte specii de 

Isophya, şi care sunt precedate de câteva impulsuri distincte. Cântă mai ales după masa şi seara. 

Masculii când se simt ameninţaţi, produc frecvent un sunet de atenţionare scurt dar puternic (Iorgu 

şi Iorgu 2008). 
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Lucrările de teren au fost efectuate începând cu luna mai, şi vor fi continua până la sfârșitul lunii 

august. Pe baza rezultatelor obţinute prin activităţile de teren va fi posibilă estimarea abundenţei. 

Toate observaţiile înregistrate pe teren vor fi georeferenţiate pentru crearea hărţilor de răspândire 

digitală. 

Rezultatele observărilor pe teren
După parcurgerea repetată a zonei studiate, am cartat acele pătrate în care am găsit larve de Isophya, 

însă nu a fost colectat până acum nici un exemplar adult de I. stysi.  În situl Făgetul Clujului – Valea 

Morii (ROSCI0074) au fost identificate larve de  Isophya în următoarele 42 de pătrate:  BM004, 

BM005, BM006, BM007, BM016, BM034, BM064, BM103, BM108, BM117, BM118, BM119, 

BM126, BM127, BM131, BM132, BM146, BM147, BM148, BM162, BM164, BM165, BM166, 

BM168, BM213, BM247, BM248, BM257, BM259, BM260, BM344, BM346, BM372, BM374, 

BM378, BM379, BM393, BM423, BM431, BM449, BM454, BM470. În situl  Poienile de la Şard 

(ROSCI0356) am  identificat larve de  Isophya în pătratele:  SR003, SR018. Aceste pătrate trebuie 

verificate din nou, pentru a captura şi determina până la nivel de specie exemplarele adulte. 

Până în momentul de faţă prezenţa speciei nu a fost dovedită.  Toate exemplarele adulte 

colectate au aparţinut speciei Isophya camptoxypha. Pentru estimarea populaţiei locale este necesar 

continuarea colectării datelor în lunile iunie-august.
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Fig.2. Harta sitului de interes Comunitar Poienile de la Şard (ROSCI0356) cu grid de celule de  
200x200 m, şi observaţiile de larve de Isophya sp.
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Fig. 3. Harta sitului de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) cu grid de  
celule de 200x200 m, şi observaţiile de larve de Isophya sp.

Starea de conservare pe zona studiată
Chiar dacă specia va fi detectată pe zona studiată, starea de conservare a acestuia va fi probabil 

nefavorabilă din cauza lipsei de habitate cauzate de păşunatul intensiv.

Factori de periclitare
Factorul de risc cel mai important pentru această specie este modificării structurii vegetaţiei datorită 

păşunatului, la care se adaugă managementul forestier defectuos. Măsurile de conservare pentru 
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aceasta specie presupune conservarea pajiştilor mezofile în care traiste prin efectuarea de păşunat şi 

cosit alternativ în zonele respective, sau chiar interzicerea păşunatului şi a cositului în anumite zone.

Alte observaţii
În timpul deplasărilor pe teren au fost observate şi exemplare de Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), 

o specie protejată de interes comunitar, care nu apare pe lista speciilor din aceste două situri. Au fost 

observate exemplare în pătratele: BM378 şi BM044, din situl de interes Comunitar Făgetul Clujului 

- Valea Morii (ROSCI0074).
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Leptidea morsei

Cod Natura 2000: 4036

Denumirea  științifică  a  speciei:  Leptidea  morsei  (Fenton,  1882);  sinonime:  Leptosia  morsei 

Fenton, 1882, Leptidia major Grund, 1905.

Denumiri  populare (română,  maghiară,  engleză,  germană):  albilița  mică,  keleti  mustárlepke, 

Fenton’s wood white, Östliche Senf-Weißling.

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii – ROSCI0074

Descriere

Morfologia externă a  adulților  (colorit,  dimorfism sexual,  posibilități  de confuzie cu alte  specii 

similare):  aripile  sunt  complet  albe,  cu  o  ușoară  prăfuire  neagră  în  regiunea  bazală  a  aripilor 

anterioare, care se întinde puțin și pe costă. În regiunea apicală, se află o pată neagră, traversată de 

2-3 nervuri  albe.  Pe partea inferioară a aripilor anterioare se observă o pată  apicală de aceeași 

mărime ca cea de pe partea superioară, dar de culoare verzuie. Femela are pata apicală mai redusă, 

ca la mascul, uneori chiar total absentă. Dorsal marginile distale și nervurile sunt striate cu gri până 

în margine (Niculescu 1963). Ventral aripile sunt cenușii (Brînzan şi Mănoiu 2013).

Este o specie morfologic foarte asemănătoare cu  Leptidea sinapis (Linnaeus,  1758) și  Leptidea 

reali Reissinger 1989. Diferențele morfologice sunt în apexul aripilor anterioare, care e subacută la 

specia morsei și este rotunjită la sinapis/reali; pata apicală mai redusă la morsei și mai dezvoltată la 
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sinapis/reali; culorile de pe fața inferioară a aripilor posterioare se pot distinge prin nuanțe destul de 

apropiate;  iar  anvergura  la  specia  morsei este  de  40-46  mm,  iar  la  sinapis/reali 36-40  mm 

(Niculescu 1963). De fapt aceste diferențe între cele două specii (morsei vs. sinapis/reali) sunt atât 

de reduse încât pe teren este extrem de dificil separarea lor. Totuși se pare că L. morsei este o specie 

bine separată de restul complexului  L. sinapis, deoarece rezultatele analizelor genetice dovedește 

diferența dintre această specie și  restul complexului (Dincă şi  colab.  2011; Lukhtanov şi colab. 

2011).

Habitat

Trăiește  în  liziere  de  păduri,  tufărișuri,  fânețe,  pajiști.  Foarte  rar  poate  fi  întâlnită  în  locuri  cu 

vegetație deschisă. Prima generație apare de la mijlocul lunii aprilie până la finele lunii mai, a doua 

de la finele lunii iunie la jumătatea lui august (Niculescu 1963). Dimorfismul sezonier constă în 

aceea că la mascul pata apicală e difuză la generația vernală, și pronunțată la generația estivală. De 

asemenea, masculul din generația vernală prezintă, o proeminență accentuată a aripii în regiunea 

apicală, redusă sau absentă, la generația estivală, unde aripa e rotunjită ca la L. sinapis.

Hrană

Plantele gazdă a omizilor sunt  Lathyrus niger and  L. verna (Höttiger 2004). Specia  L. morsei de 

altfel  este  asociată  cu  habitatul  speciei  Neptis  sappho (Tolman  şi  Lewington  2008)  ce  a  fost 

evidențiată și de alți autori (Cuvelier şi Dinca 2007). Plantele gazdă (Lathyrus niger) unde femelele 

depun ouăle se găsesc unul câte unul sau în grupuri mici, orientați spre sud, sud-vest sau vest, cu 

înălțimi a plantelor între 30-120 cm, în marginile umbrite a pădurilor de foioase (Čelik 2013)

Reproducere

Oul se deosebește de cel de la  L. sinapis numai prin dimensiuni, este mai mare ca la  L. sinapis. 

Omida este mai mare ca omida speciei L. sinapis și este mai deschisă la culoare, cu linii laterale de 

un galben mai viu și cele dorsale mai largi. Pe fiecare segment larva are pe partea dorsală 2-3 

puncte mici de un negru intens. Crisalida se deosebește și mai mult de cea a speciei L. sinapis decât 

omida. Apendicele frontal este mai lung, pterotecele mai umflate, iar partea dorsală dreaptă, pe când 
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la L. sinapis e îndoită. Culoarea roz pe care o capătă ochii și antenele la L. sinapis cu câteva zile 

înainte de ecloziune, aici lipsește (Niculescu 1963).

Distribuția speciei

Se găsește în Europa Centrală și de Est, din sudul Rusiei și Siberiei e răspândită până Regiunea 

Amur. Aici specia este înlocuită de specia Leptidea amurensis și forma bazală a speciei (Leptidea  

morsei morsei). În peninsula Balcanică și Asia Mică se găsește o specie cu aripa din față foarte 

îngustă Leptidea duponcheli.

Pe  teritoriul  României  a  fost  semnalată  din  Retezat,  Piatra  Cloşanilor  (Mehedinţi-Regiunea 

Oltenia), Mehadia, Băile Herculane, Cheile Turzii, Cluj-Napoca, Rîşnov (Niculescu 1963), nord-

estul țării (județul Botoșani) (Corduneanu 2011), județul Sibiu (Moise 2011).

Situri  desemnate  pentru  conservare:  Câmpia  Ierului,  Cheile  Turenilor,  Cheile  Turzii,  Ciucaş, 

Cuşma,  Dealul  Istriţa,  Dealurile  Clujului  Est,  Delta  Dunării,  Domogled-Valea  Cernei,  Făgetul 

Clujului-Valea  Morii,  Harghita  Mădăraş,  Nordul  Gorjului  de  Vest,  Podişul  Secaşelor,  Râul  Tur, 

Retezat, Sighişoara-Târnava Mare, Trascău (Brînzan şi Mănoiu 2013).

Statut de protecție în România:

Specia este inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna (Rákosy 2005) și în anexele II, IV din 

Directiva Habitate (van Swaay şi colab. 2010).

Protecție

Pentru a reduce riscul privind descreșterea continuă a efectivelor speciei este necesară ocrotirea 

marginilor de păduri foioase, interzicerea intensificării lucrărilor forestiere, înființarea coridoarelor 

late  dea  lungul  drumurilor  care  traversează  pădurile  foioase  (van  Swaay şi  colab.  2012).  Este 

periclitat de alterarea microclimatului specific, dar mai ales de modificarea regimului hidrologic al 

habitatului.
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Inventarierea speciei Leptidea morsei pe Situl de interes Comunitar Făgetul 

Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Leptidea morsei
Situl Făgetul Clujului - Valea Morii a fost vizitat de către experți de 15 ori în perioada 24 martie - 

15 iunie. Metoda folosită a fost metoda transectelor lineare. Datorită faptului că marginile sitului 

respectiv  are  o  suprafață  redusă,  în  cele  15 zile  de  teren  a  fost  posibilă  parcurgerea  totală  a 

suprafeței  evaluate.  Identificarea  habitatelor  corespunzătoare  a  fost  efectuată  cu  ajutorul  unei 

metode sistematice. Pe zona studiată a fost amplasat un grid cu celule de 200×200 de metri. Prin 

vizitarea  fiecărui  pătrat  individual  din  acest  grid  asigurăm o  distribuție  egală  a  efortului  și  o 

acoperire omogenă a zonei studiate. Pe parcursul celor 15 zile petrecute pe teren, au fost vizitate în 

total 189 pătrate de câte 200×200 metri. 

Rezultatele observărilor pe teren
După parcurgerea totală a zonei studiate, prezența speciei a fost dovedită în următoarele pătrate: 

BM046, BM166, BM214, ?BM247, BM305, BM342, BM377, BM409, BM379, BM410, BM435, 

BM460, BM361. În total au fost identificate 15 specimene de Leptidea morsei (Tabelul 2.).

Tabelul 2. Date colectate referitoare la prezența speciei Leptidea morsei.

nr specia exemplare data N WGS 84 E WGS 84 cod patrat

1 Leptidea morsei 1 23.04.2014 46,420560 23,326680 409

2 Leptidea morsei 1 30.04.2014 46,438500 23,320480 46

3 Leptidea morsei 1 09.05.2014 46,428290 23,320410 247

4 Leptidea morsei 1 10.05.2014 46,420860 23,327960 379

5 Leptidea morsei 1 05.06.2014 46,420170 23,329190 410

6 Leptidea morsei 1 23.04.2014 46,711000 23,530400 214
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7 Leptidea morsei 1 27.04.2014 46,714000 23,534900 166

8 Leptidea morsei 1 28.04.2014 46,703800 23,588900 361

9 Leptidea morsei 1 22.05.2014 46,697813 23,540229 435

10 Leptidea morsei 1 11.06.2014 46,713584 23,533933 166

11 Leptidea morsei 1 05.06.2014 46,697195 23,546910 460

12 Leptidea morsei 1 03.05.2014 46,705300 23,528968 305

13 Leptidea morsei 1 26.05.2014 46,702220 23,542171 377

14 Leptidea morsei 1 20.05.2014 46,703450 23,539517 342

15 Leptidea morsei 1 19.06.2014 46,700983 23,544283 409

Starea de conservare pe zona studiată
Specia este  rară  la  nivelul  sitului  Natura 2000 Făgetul  Clujului  –  Valea Morii,  ocupând numai 

habitatele cu expunere sud-vestica din cele corespunzătoare (Fig. 4.). Datorită presiunii antropice 

extrem de ridicată din cauza proximității orașului Cluj-Napoca, considerăm că starea de conservare 

a speciei Leptidea morsei este nesatisfăcătoare.

Factori de periclitare
Fragmentarea habitatelor, incendierea pășunilor și a marginilor acestora cu pădurile înconjurătoare, 

precum și degradarea habitatelor în urma pășunatului intensiv.
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Fig. 4. Răspândirea speciei Leptidea morsei în situl Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii.
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Euphydryas aurinia

Cod Natura 2000: 1065

Denumire ştiinţifică: Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775), sinonime: Eurodryas aurinia

Higgins 1978; Hypodryas aurinia Higgins 1978; Occidryas aurinia Higgins 1978; Melitaea

aurinia (Rottemburg, 1775).

Denumiri populare (română, maghiară, engleză): fluture auriu, lápi tarkalepke, marsh

fritillary.

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Poienile de la Şard – ROSCI0356

Descriere

În partea inferioară a aripilor posterioare se găseşte un rând de puncte negre care nu apar în cazul 

speciei Euphydrias maturna cu care poate fi confundată. Pe aripile inferioare banda ariei marginale 

este lată, în partea internă a unelor pete se găsesc părţi galbene şterse, în dosul bandei se găseşte o 

altă bandă sinuoasă şi întreruptă, care este alcătuită din pete galbene. Petele care se găsesc între 

petele celulelor şi nervura basală au tot o culoare galbenă. Pe partea superioară a aripilor posterioare 

petele distale, petele care se găsesc în celulă şi cele care se găsesc între cele menţionate recent au tot 

o culoare galbenă, aşadar partea superioară a aripilor are o structură destul de bălţată în ceea ce 

priveşte coloritul lor. Partea inferioară a aripilor are pete alb-gălbuie sau gri-gălbuie şterse, banda 

nervurei basale şi a liniei de pete alb-argintii (pete de „mărgea”) are a culoare roşcată, petele negre 

care se găsesc în banda roşcată se pot distinge bine, şi au o margine ştearsă galbenă-roşcată.

Habitat

În ţară apare local şi în populaţii izolate în Banat şi Transilvania. În Europa este răspândită într-o 

arie  mare, având dintre speciile de  Euphydrias  cea mai largă răspândire. Se întâlneşte în locuri 

umede sau uscate, luminişuri sau margini de păduri de foioase, pe teren mlaştinos. 

Hrană
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Plantele gazdă a larvelor sunt Succisa pratensis, Scabiosa spp. şi Plantago spp. (Penuelas şi colab. 

2005).

Reproducere

Are o singură generație pe an care poate fi observată în lunile mai-iulie. În zilele înnorate este  

extrem de dificil de observat deoarece adulții se ascund în vegetație.

Protecție

Specia este foarte vulnerabilă, şi în ultimii ani nu s-au mai găsit exemplare. (Szabó I. 2008, Rákosy 

2003).  Factorul  cel  mai  important  care  duce  la  distrugerea  populațiilor  este  fragmentarea, 

degradarea și distrugerea habitatelor (Junker şi Schmitt 2010, Smee at. al 2011).

Distribuția speciei

Specia este răspândit pe majoritatea continentului, cu excepția insulelor mediterane, mare parte a 

Greciei, a Scandinaviei și a Italiei. În România, siturile (SCI) desemnate pentru conservarea speciei 

sunt următoarele: Apuseni, Bisoca, Bucegi, Frumoasa, Grădiştea Muncelului-Ciclovina, Măgurile 

Băiţei, Munţii Făgăraş, Oltul Superior, Pădurea Bogăţii, Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, 

Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului,  Poienile de la Şard, Râul Tur,  Sighişoara-Târnava 

Mare,  Strei-Haţeg,  Valea  Vâlsanului  (Brînzan  şi  Mănoiu  2013).  Specia  a  fost  semnalată  de  pe 

Poiana Sântivan de lângă Baciu (Goia şi Dinca 2006).

Statut de protecţie în România:  Specia este inclusă în anexa 2 a Convenţiei de la Berna şi în 

anexele II, IV din Directiva Habitate (Botham şi colab. 2011).

Inventarierea speciei Euphydryas aurinia pe Situl de interes Comunitar Făgetul 

Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)
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Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Euphydryas aurinia
Situl Poienile de la Șard a fost vizitat de către experți de 9 ori în perioada 10 mai-10 iunie. Metoda 

folosită a fost metoda transectelor lineare. Datorită faptului că situl respectiv are o suprafață redusă, 

în  cele  9  zile  de  teren  a  fost  posibilă  parcurgerea  totală  a  sitului.  Identificarea  habitatelor 

corespunzătoare  a  fost  efectuată  cu  ajutorul  unei  metode  sistematice.  Pe  zona  studiată  a  fost 

amplasat un grid cu celule de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest 

grid asigurăm o distribuție egală a efortului și o acoperire omogenă a zonei studiate.

Pe parcursul celor 9 zile petrecute pe teren, au fost vizitate toate cele 30 pătrate de câte 200×200 

metri. 

Rezultatele observărilor pe teren
După parcurgerea totală a zonei studiate, prezența speciei nu a fost dovedită. Absența speciei de pe 

pătratele verificate este cauzată de lipsa habitatelor corespunzătoare, şi în special de lipsa plantelor 

gazdă. Astfel estimarea populației locale nu a fost posibilă. 

Starea de conservare pe zona studiată
Chiar dacă specia va fi detectată pe zona studiată, starea de conservare a acestuia va fi probabil 

nefavorabilă din cauza lipsei de habitate,  numărului redus de exemplare și a lipsei coridoarelor 

ecologice care pot asigura comunicația între populațiile sporadice din regiune.

Factori de periclitare

• fragmentarea habitatelor

• degradarea habitatelor în urma pășunatului intensiv

• degradarea habitatelor cauzat de turismul intensiv a zonei
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Eriogaster catax

Cod Natura 2000: 1074

Denumirea științifică a speciei:  Eriogaster catax (Linnaeus,  1758);  sinonime:  Phalaena catax 

Linnaeus, 1758

Denumiri populare a speciei (română, maghiară, engleză, germană): țesătorul porumbarului, molia 

catax, sárga gyapjasszövő, eastern eggar, Hecken-Wollafter

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii – ROSCI0074

Descriere

Morfologia externă a  adulților  (colorit,  dimorfism sexual,  posibilități  de confuzie cu alte  specii 

similare): anvergura aripilor de la 14-17 mm până la 30-35mm. Corpul și aripile cărămizii-roșcate 

cu nuanțe cenușii, treimea distilă a aripilor anterioare este violet. Cele două benzi transversale sunt 

galben-portocalii, iar pata discoidală este albă și rotundă. Fața dorsală este de aceeași culoare, dar 

este mai întunecată. Femelele sunt mai mari. Abdomenul se termină cu un smoc de peri cenușii 

albicioși (Goriup 2008). Nu se poate confunda cu altă specie, decât cu Eriogaster rimicola (Denis şi 

Schiffermüller 1775), din cauza coloritului, dar la E. rimicola pata discoidală nu are delimitare (de 

Freina 1995). Dar specia E. rimicola se hrănește exclusiv cu frunze de Quercus și are a răspândire 

mai sudică. O altă specie mai apropiată este  Eriogaster lanestris (Linnaeus 1758), cu culori mai 

închise și pete deschise mai multe în număr pe aripi, dar nu are pata discoidală delimitată cu un cerc 

subțire închisă la culoare.

Morfologia externă,  coloratura omizilor:  aprox.  50 mm lungime,  negre cu smocuri  de peri  gri-

deschis  iar  pe spate  prezintă  peri  scurți  bruni  sau  perii  lungi  albui,  și  pete  galbene  și  albastre 

(Brînzan şi Mănoiu 2013).

Habitat

Apare în toată țara dar este rar semnalată. Se găsește în tufărișuri cu caracter termofil (versanții 
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colinelor cu orientare sudică) (Chrzanowski şi colab. 2013). Preferă tufărișurile în schimbare (lunci, 

pajiști cu tufărișuri, marginile tufărișurilor sau pădurilor foioase din apropierile tufărișurilor). Este a 

specie oportunistă, care se adaptează rapid la schimbările cantitative a surselor de hrană. Se găsește 

foarte  rar  în  tufărișuri  închise,  stabile  și  sănătoase;  însă  când  apare  între  condițiile  anterior 

enumerate se găsește doar în efective cu număr redus (Ambrus şi colab. 2010). Din tufărișurile 

închise dispare, rămâne numai până când soarele poate încălzi tufișurile aproape din fiecare parte. 

Preferă perturbațiile vegetației, cum ar fi pășunatul cu oi și bovine sau tufărișuri inundate (Ambrus 

şi colab. 2010).

Hrană

Plantele gazdă a speciei sunt Prunus spinosa şi Crataegus monogyna (Höttiger 2005; Goffart 2006; 

Straka 2006; Chrzanowski şi colab. 2013), mai rar larvele consumă frunze de  Salix,  Populus şi 

Quercus (de Freina 1995). De asemenea a fost semnalată ca specie gazdă și  Pyrus spp. care se 

găsește în habitatele cu tufărișuri (de Freina 1995)

Reproducere

Femela depune ouăle pe ramuri subțiri dar rezistente, apoi le acoperă cu o substanță lipicioasă pe 

care prinde perii gri,  groși,  de pe abdomen. Iernarea are loc sub această formă. Larvele apar la 

sfârșitul  lunii  martie  sau  în  aprilie,  dar  data  eclozării  mai  des  coincide  cu  începerea  înfloririi 

păducelului (C. monogyna). Larvele cresc repede, ajung în ultimul stadiu cam într-o lună. Stadiile 

de larve tinere (L2-L3) și  mai  avansate  (L4-L5)  au  aceleași  culori,  dar  în  ultimul  stadiu  părul 

omizilor devine mai lung și mai dens. Larvele tinere (L1-L3) se găsesc împreună în „cuiburi de 

omide”. Începând cu stadiul L3 larvele se împrăștie și apoi se găsesc unul câte unul (Ronkay 1997). 

Aceste larve nu se hrănesc până când nu î-și găsesc o nouă plantă gazdă. Adulții au perioada de zbor 

în lunile septembrie-octombrie.

Distribuția speciei

Arealul speciei  este discontinuă (disjunctă).  În Europa arată o distribuție insulară,  iar  estimarea 

efectivelor a fost din totdeauna dificilă. Este distribuită din nordul Spaniei (Asturia, Catalonia), prin 
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Europa-Centrală (Franța, sudul Belgiei, mari suprafețe din Germania, Austria, Elveția), și prin Italia, 

peninsula Balcanică până în Asia Mică, sudul Rusiei și Munții Urali (de Freina 1995).

Din România a fost  semnalată  din Munții  Apuseni  (RO SCI 0002),  Dumbrăveni,  Valea Urluia, 

Lacul  Vederoasa  (RO  SCI  0071),  Făgetul  Clujului,  Valea  Morii  (RO  SCI  0074),  Grădiștea 

Muncelului, Ciclovina (RO SCI 0087), La Sărătura (RO SCI 0095), Lunca Mureșului Inferior (RO 

SCI 0108), Pădurea Bogății (RO SCI 0137), Pădurea și Valea Canaraua Fetii,  Iortmac (RO SCI 

0172), Porțile de Fier (RO SCI 0206), Râul Tur (RO SCI 0214), Dealul Mocrei, Rovina, Ineu (RO 

SCI 0218), Sighișoara, Târnava Mare (RO SCI 0227), Trascău (RO SCI 0253) (Brînzan şi Mănoiu 

2013).

În jurul orașului Cluj-Napoca a fost semnalată din Făgetul Clujului, Valea Morii, Răscruci.

Protecție

Deoarece  statutul  speciei  este  „periclitată”,  dar  nu  avem  destule  informații  privind  arealul  și 

mărimea populațiilor. Ocrotirea habitatelor cu Crataegus şi  Prunus este de maximă prioritate prin 

prevenirea împăduririi acestora.

Statut de protecție

Specia este clasificată ca potențial periclitată pe lista roșie a IUCN (Ambrus şi colab. 2010; IUCN 

2013). Specia este inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna și în anexele II, IV din Directiva  

Habitate (Rákosy 2005; Ambrus şi colab. 2010; IUCN 2013).
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Inventarierea speciei Eriogaster catax pe Situl de interes Comunitar Făgetul 

Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Eriogaster catax
Situl Făgetul Clujului - Valea Morii a fost vizitat de către experți în perioada 15 martie - 15 aprilie.  

Metoda folosită a fost metoda transectelor lineare. Datorită faptului că marginile sitului respectiv 

are  o  suprafață  redusă,  a  fost  posibilă  parcurgerea  totală  a  suprafeței  evaluate.  Identificarea 

habitatelor corespunzătoare a fost efectuată cu ajutorul unei metode sistematice. Pe zona studiată a 

fost amplasat un grid cu celule de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din 

acest  grid asigurăm o distribuție  egală  a  efortului  și  o  acoperire  omogenă a  zonei  studiate.  Pe 

parcursul zilelor petrecute pe teren, au fost vizitate în total 192 pătrate de câte 200×200 metri. 

Rezultatele observărilor pe teren
După parcurgerea zonei studiate (Fig. 5.), prezența speciei nu a fost dovedită . Absența speciei de pe 

pătratele verificate este cauzată de  fragmentarea habitatelor, incendierea pășunilor și a marginilor 

acestora cu pădurile înconjurătoare, precum și degradarea habitatelor în urma pășunatului intensiv. 

Estimarea populației locale necesită colectarea continuată a datelor în luna septembrie și octombrie.

Starea de conservare pe zona studiată
Chiar dacă specia va fi detectată pe zona studiată, starea de conservare a acestuia va fi probabil 

nefavorabilă  din  cauza  fragmentării  habitatelor,  pășunatului  intensiv  și  numărului  redus  de 

exemplare.
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Factori de periclitare
Fragmentarea habitatelor, incendierea pășunilor și a marginilor acestora cu pădurile înconjurătoare, 

precum și degradarea habitatelor în urma pășunatului intensiv.

Fig. 5. Răspândirea plantelor gazdă evaluate a omizilor de Eriogaster catax în situl Natura 2000 
Făgetul Clujului – Valea Morii.

Biblografie

Ambrus, A., S. Kiss, S. Sáfián, B. Horváth, and Á. Horváth. 2010. A sárga gyapjasszövő – Eriogas-

ter catax (Linnaeus , 1758) európai jelentőségű populációja Váton (Lepidoptera : Lasiocampi-

dae). Natura Somogyiensis 17:293–298.

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 39 din 179



Brînzan, T., and T. Mănoiu. 2013. Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în Româ-

nia. Page 784. Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Bucureşti.

Chrzanowski, A., R. Kuźmiński, A. Łabędzki, A. Mazur, and P. Rutkowski. 2013. Occurrence of 

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae, Lepidoptera) and the proposed protective 

actions on the polish territory. Nauka Przyroda Technologie 7:#24.

De Freina, J. J. 1995. Eriogaster catax (Linnaeus, 1758). Pages 149–153 in P. J. Van Helsdingen and 

L. Willemse, editors. Background information on Invertebrates of the Habitats Directive. Eu-

ropean Invertebrate Survey, Leiden, The Netherlands.

Goffart, P. 2006. Laineuse du prunellier, Eriogaster catax (Linnaeus, 1758). Pages 46–49 Espèces de 

l’Annexe II de la Directive Habitats présentes en Wallonie. Centre de Recherche de la Nature, 

des Forêts et du Bois.

Goriup, P. 2008. Natura 2000 in Romania: species fact sheets. EU Phare Project on Implementation 

of Natura 2000 Network in Romania. EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO for Ministry 

of Environment and Sustainable Development.

Höttiger, H. 2005. Der Hecken-Wollafter (Eriogaster catax L ) in Wien (Lepidoptera : Lasiocampi-

dae).  Endbericht  einer  Studie  im  Auftrag  der  Wiener  Magistratsabteilung  M22  (Umwel-

tschutz) 22:1–14.

IUCN. 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. Retrieved from www.iucnre-

dlist.org.

Rákosy, L. 2005. U.E. şi legislaţia pentru protecţia lepidopterelor din România László R. Buletin de 

Informare Entomologica 16:89–96.

Ronkay, L. 1997. Lepkék. Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer. VII. Pages 1–71 (L. Forró 

and Z. Korsós, Eds.). Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.

Settele, J. 2006. Protocol for Butterfly Transects for ALARM FSN. Pages 1–14. Retrieved from 

http://www.alarmproject.net/alarm/documents/fsn_protocol_2006/2006_12.pdf.

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 40 din 179



Steiner, A., and C. L. Häuser. 2010. Recording insects by light-traps by. Pages 400–422 in Y. S. and 

D. V. J. Eymann, J. Degreef, Ch. Häuser, J.C. Monje, editor. Manual on field recording techni-

ques and protocols for All Taxa Biodiversity Inventories (ATBIs), part 2.

Straka, U. 2006. Erstnachweis des Hecken-Wollafter Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) in den Do-

nauauen des Tullner Feldes (Niederösterreich). Beiträge zur Entomofaunistik 7:157–159.

Euphydryas maturna

Cod Natura 2000: 1052 

Denumire științifică: Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

Denumiri populare (română, maghiară, engleză): marmoratul frasinului, díszes tarkalepke, scarce 

fritillary

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074)

Descriere

Fluturele maturna (Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)) este o specie de o importanță ridicată în 

ceea  ce  privește  ocrotirea  naturii  în  România  și  în  Europa  (Rákosy şi  colab. 2003).  Fluturele 

maturna este o specie decorativă care se poate identifica ușor și care apare uneori în număr mare, 

astfel fiind ușor de observat. Culoarea de fond a aripilor şi marginea neagra a acestora variază foarte 

mult local si regional. De asemenea pot sa apară diferențe între indivizii aceleași colonii sau între 

sezoane. Populațiile acestor fluture s-au diminuat ca număr și mărime în secolul al XX-lea, mai ales 

în Europa Centrală și de Vest. Deoarece încă există un număr mic de populații a căror mărime nu s-

a diminuat semnificativ, dar în majoritatea Europei chiar și populații de mărimi considerabile dispar 

în continuu, specia este considerată ca fiind vulnerabilă la nivel de continent (VanSwaay şi colab. 

2010).
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Distribuție

Răspândită în centrul şi estul Europei, Caucaz, Urali,  estul Kazakhstan, sudul şi vestul Siberiei, 

Transbaikal, Mongolia (Rákosy şi colab. 2012).

Aria fluturelui este destul de restrâns, și a suferit diminuări  a populațiilor în Europa,  cu 

excepția  unor populații din Europa de Est, unde specia este considerat larg răspândit și frecvent 

întâlnit. Fluturele este considerat dispărut din Belgia și Luxemburg iar în Austria, Republica Cehă, 

Franța, Germania și Suedia a suferit un declin major (Konvička şi colab. 2005). Populațiile din sud-

vestul si vestul tari sunt puternice. Cele din Transilvania sunt izolate si mult mai firave. Populațiile 

din Dobrogea sunt izolate si, exceptând cea din Pădurea Babadac, foarte firave (Rákosy şi colab. 

2003 és 2012).

Modul de viață

Modul de viață este una complicată, împerecherea, depunerea de ouă și hrănirea larvelor este posibil 

numai în zone de la marginea pădurilor și poieni (Wahlberg şi colab. 2002). Specia este inclusă pe 

lista  speciilor  de  plante  şi  animale  a  căror  conservare  necesită  desemnarea  ariilor  speciale  de 

conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică (Rákosy 2005). Fluturele maturna trăiește 

într-un biotop bine definit. Larvele pre-hibernale se dezvoltă pe Fraxinus excelsior, în condiții de 

umbră și de umiditate ridicată, cu 1,5-3 m deasupra nivelului de sol. (Freese şi colab. 2006). Ouăle 

de înainte de diapauză sunt de obicei grupate pe anumite copaci sau frunze (Dolek şi colab. 2012).

Populațiile locale pot să difere în mod evident în selecția habitatelor, planta gazdă pre-, și 

posthibernală. În Europa centrală planta gazdă inițială este deseori  Fraxinus excelsior.  Femelele 

depun ouăle în număr de câteva sute. Larvele ies din ouă la mijlocul sau sfârșitul lunii junie, având 

un ciclu de viață de un an (Wahlberg 2001). Preferința în plantă gazdă poate să difere din populație 

în  populație.  Larvele  se  hrănesc  pe  plante  herbacee  ca  Plantago  lanceolata sau  Veronica  spp. 

(Rákosy şi colab. 2012).

Lista plantelor pe care se hrănesc larvele fluturilor: Betula sp., Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior,  

Populus  tremula,  Salix  caprea,  Viburnum  opulus,  Lonicera  xylosteum,  Vaccinium  myrtillus,  

Melampyrum pratense, M. sylvaticum, Plantago lanceolata, Veronica hederifolia, V. longifolia. 
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Habitat

Habitatele preferate sunt luminisurile mici, care au frasin sau copaci tremurători în zone de pădure 

de foioase, adesea în văi calcaroase, câteodată în locuri umede. 

Statut de protecţie în România

Specia apare în anexa II. și IV. a Directivei Consiliul European 92/43/EGK din 21 mai 1992 cu 

privire la protecția habitatelor naturale și a speciilor de animale și plante, astfel devenind o specie 

de interes comunitar.

Inventarierea speciei Euphydryas maturna pe Situl de interes Comunitar Făgetul 

Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Euphydryas maturna

Pentru inventarierea speciei Euphydrias maturna, situl Făgetul Clujului - Valea Morii a fost 

vizitat  de către  experți  în luna mai  și  iunie.  Metoda folosită a  fost  metoda transectelor lineare. 

Datorită faptului că zona de margine a pădurii, unde planta gazdă a speciei poată să apară are o 

suprafață redusă, a fost posibilă parcurgerea totală a suprafeței evaluate.  Identificarea habitatelor 

corespunzătoare  a  fost  efectuată  cu  ajutorul  unei  metode  sistematice.  Pe  zona  studiată  a  fost 

amplasat un grid cu celule de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest 

grid asigurăm o distribuție egală a efortului și o acoperire omogenă a zonei studiate. Pe parcursul 

celor două luni au fost vizitate toate pătratele cu zonă de marginea pădurii. 

După parcurgerea totală a zonei studiate și examinarea zonelor potențiale de reproducere, 

prezența  speciei  sau  a  plantei  gazdă  primară  (Fraxinus  excelsior)  nu  a  fost  observată.  Cauza 

principală a lipsei speciei este lipsa habitatelor corespunzătoare pentru specia țintă pe zona studiată. 

Habitatele corespunzătoare pentru specia studiată și implicit, planta gazdă au fost prezente probabil 

pe sau lângă teritoriul sitului, dar scimbările recente (popularea unor zone nepopulate) au putut fi 

cauza dispăriției acestora.
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Rezultatele observărilor pe teren
După parcurgerea zonei studiate, prezența speciei nu a fost observată. Absența speciei de pe zona 

verificată poate fi cauzată de lipsa unor habitate cu plantele gazdă necesare. Din cauza lipsei speciei 

și a habitatelor potrivite, evaluarea populațiilor este imposibilă.

Starea de conservare pe zona studiată
În cazul prezenței speciei pe teritoriu, acesta poate fi prezent doar într-o populație foarte mică, a 

cărui conservare ar fi foarte dificil.

Factori de periclitare
Dispariția habitatelor potrivite.
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Colias myrmidone

Cod Natura 2000: 4030 

Denumire științifică: Colias myrmidone (Esper 1781)

Denumiri populare (română, maghiară, engleză): păiuşul portocaliu-roşcat , narancslepke

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074)

Descriere

Se deosebeşte de  C. crocea prin culoarea portocalie mai intensă, roşcată, precum şi prin absenţa 

nervurilor galbene din banda neagră a a. a. Femela, are tivul negru al a. a. întrerupt de pete galbene.  

Masculul are banda neagră a a. a. mai îngustă decât la C. crocea, iar pe faţa dorsală a a. p. o pată 

androconială evidentă.

Habitat

Pajişti mezofile şi mezoxerofile din regiunea colinar-montană, cu încărcătură relativ mare (15-30%) 

de tufe. Populaţii mai viguroase se menţin pe unele platouri carstice din Mţii Apuseni la altitudini  

cuprinse între  700 şi  1200 m. Fenologie:  zbor  ½ V-VI;  1/2VII-IX; oul:  V-VI; ½ VII-VIII(IX) 

Larva: VI-VII; VIII-IX-V, Pupa VI-VII; VIII-1/2 IX.

Biologie

Specie mezoxerofilă de pajişti, fidelă habitatului şi locului, deşi este un bun zburător. Larvele se 

dezvoltă pe  Chamaecytisus ratisbonensis,  Cytisus nigricans şi alte specii de  Cytisus. Principalele 

surse de nectar sunt reprezentate de Medicago sp., Trifolium sp., Origanum vulgare, Scabiosa sp.,  

Knautia sp., Salvia sp., Dianthus sp., ş.a.. Iernează sub formă de larvă tânără. Stadiile preimaginale 

sunt descrise de WEIDEMANN (1986).

Protecţie şi conservare: VU, EN.

Extinctă  din  majoritatea  localităţilor  cunoscute  în  Europa  Centrală,  a  devenit  periclitată  şi  în 
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Transilvania, unde cu 30-40 de ani în urmă existau numeroase populaţii puternice. Populaţiile din 

Transilvania constituie, probabil cele mai viguroase resturi ale acestei specii în Europa. Declinul 

speciei este determinat de distrugerea sau modificarea habitatului, intensificarea utilizării terenurilor 

sau abandonul celor utilizate tradiţional, păşunatul intensiv, incendierea vegetaţiei, dar probabil şi 

de schimbările climatice din ultimii 30 de ani. Menţinerea speciei şi a habitatelor în care trăieşte,  

trebuie să devină o prioritate a măsurilor de protecţie şi conservare din România.  Se impune o 

grabnică cartare şi monitorizare a populaţiilor existente.

Răspândire

Este o specie est-europeană, stepică, cunoscută din bazinul Dunării până în Mţii Urali. 

În  România este  cunoscut  din câteva puncte din Transilvania.  Semnalările  vechi  din Muntenia, 

Dobrogea şi Moldova sunt îndoielnice, probabil confuzie cu C. crocea (Vizauer 2011).

Inventarierea speciei Colias myrmidone pe Situl de interes Comunitar Făgetul 

Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Metode de observare folosite pentru detectarea speciei Colias myrmidone

Pentru inventarierea speciei Colias myrmidone, situl Făgetul Clujului - Valea Morii a fost vizitat de 

către experți în luna mai și iunie, urmând ca observațiile să fie continuate în lunile iulie și august.  

Metoda folosită a fost metoda transectelor lineare. Datorită faptului că zona de margine a pădurii și 

zonele de pășuni și fânațe, unde planta gazdă a speciei poată să apară are o suprafață redusă, a fost 

posibilă  parcurgerea totală a  suprafeței  evaluate.  Identificarea habitatelor corespunzătoare a fost 

efectuată cu ajutorul unei metode sistematice. Pe zona studiată a fost amplasat un grid cu celule de 

200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest grid asigurăm o distribuție egală 

a efortului și o acoperire omogenă a zonei studiate. Pe parcursul celor două luni au fost vizitate 

toate pătratele vizate. 

După parcurgerea totală a zonei studiate și examinarea zonelor potențiale de reproducere, 

prezența  speciei  sau  a  plantei  gazdă  primară  (Cytisus  scoparius)  nu  a  fost  observată.  Cauza 
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principală a lipsei speciei este lipsa habitatelor corespunzătoare pentru specia țintă pe zona studiată. 

Habitatele corespunzătoare pentru specia studiată și implicit, planta gazdă au fost prezente probabil 

pe sau lângă teritoriul sitului, dar scimbările recente (popularea unor zone nepopulate) au putut fi 

cauza  dispăriției  acestora.  Deoarece  perioada  de  zbor  a  acestei  specii  continuă  și  în  lunile 

următoare, continuăm observațiile în speranța observării fluturelui.

Rezultatele observărilor pe teren
După parcurgerea zonei studiate, prezența speciei nu a fost observată. Absența speciei de pe zona 

verificată poate fi cauzată de lipsa unor habitate cu plantele gazdă necesare. Din cauza lipsei speciei 

și a habitatelor potrivite, evaluarea populațiilor este imposibilă.

Starea de conservare pe zona studiată
În cazul prezenței speciei pe teritoriu, acesta poate fi prezent doar într-o populație foarte mică, a 

cărui conservare ar fi foarte dificil

Factori de periclitare

• tăierea excesivă a tufărișului, mai ales a speciei gazdă a fluturelui (Cytisus scoparius)

• Dispariția habitatelor potrivite
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RA.3.2. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, 
climatologie şi soluri) bazat pe rezultatele datelor de teren

Se referă la activitatea:

A.2. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie şi soluri)

Elaborat de Pál Zoltán-Ferenc, dr. Imecs Zoltán, dr. Bartos Elekes Zsombor experti în cartarea 

mediului fizic al siturilor, la Cluj-Napoca, 23.06.2014.
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1. Studiul condițiilor geologice și cartare condițiilor geologice

1.1. Încadrare în teritoriu
Aria  acoperită  de  cele  trei  situri  NATURA 2000  (ROSCI0074  Făgetul  Clujului‒Valea  Morii, 

ROSCI0356 Poienile de la Șard și ROSCI0394 Someșul Mic) se întinde pe o suprafață totală de  

1831 de hectare (18.31 km2).  Dintre acestea ROSCI0074 Făgetul Clujului‒Valea Morii  poate fi 

considerată cea mai semnificativă din punctul de vedere al extinderii spațiale, cu o suprafață totală 

de 1667 de hectare încorporând arealul la sud de Municipiul Cluj-Napoca.

Situl  NATURA  2000  ROSCI0074,  Făgetul  Clujului‒Valea  Morii se  întinde  la  sud  de 

municipiul  Cluj-Napoca,  pe o suprafață  totală  de  1667 ha.  Din punct  de vedere geografic  aria 

protejată  se  situează  în  partea nord,  nord-vestică a  Depresiunii  Transilvaniei,  fiind  încadrată  în 

subunitatea geografică a Dealurilor Feleacului din cadrul Podișului Someșan. Dealurile Feleacului 

se evidențiază prin caracterul periferic în cadrul Podișului Someșan, totuși fiind determinat de limite 

geografice foarte clare față de unitățile învecinate. Astfel limita nordică este reprezentată de valea 

Someșului Mic, între localitățile Dezmir și Luna de Sus, cea vestică de zona de contact litologic 

dintre structura cristalină și cea sedimentară, reprezentată în mare parte de depresiunea submontană 

a văii Iara. Limita sudică se dezvoltă de-a lungul barierei de calcare jurasice a Culmii Sănduleștilor,  

prelungită  de  Dealul  Dăbăgăului.  Spre  est  tranziția  dintre  Dealurile  Feleacului  și  Câmpia 

Transilvaniei este mai puțin evidentă și în acest context și discutabilă. Culoarul Apahida‒Câmpia 

Turzii de-a lungul unor văi opuse (Valea Maraloiului, afluent al Someșului Mic și Valea Florilor, 

tributar a Arieșului) deși devine cât mai evidentă, totuși din cauza unor aspecte peisagistice culoarul 

suspendat între localitățile Dezmir și Turda (pe văi tot opuse, Zăpodie și Valea Caldă Mare) este mai 

justificată. În acest context localitățile Dezmir, Pata, Boju, Crairât cu o economie specializată pe 

agricultura  cerealelor  se  include  în  unitatea  Câmpiei  Transilvaniei  (Oancea  şi  colab.,  1987, 

Bănărescu şi colab., 1960).

Astfel  aria  protejată  se întinde pe partea nord,  nord-estică a  Dealurilor  Feleacului,  fiind 

reprezentat de coordonatele geografice lat. N 46º 42' 53” şi long. E 23º 34' 18”. Din punct de vedere 
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administrativ  zona  protejată  se  situează  în  totalitate  pe  teritoriul  județului  Cluj  și  a  zonei 

metropolitane Cluj-Napoca (Cristea şi colab., 2002)

La nord de situl Făgetul Clujului‒Valea Morii se întinde pe o suprafață relativ redusă, de 

numai 47 ha aria protejată  NATURA 2000 ROSCI0356 Poienile de la Șard,  fiind reprezentat de 

coordonatele geografice lat. N 46º 48' 52'' și long. E 23º 30' 55'' cu o altitudine medie de 537 m. Din 

punctul de vedere geografic acest sit se situează la nord de culoarul Someșului Mic fiind încadrată 

în subunitatea geografică a Dealurilor Clujului și Dejului a Podișului Someșan întinzând în zona 

Pădurii Baciului. Morfologic amplasamentul se află în microculoarul depresionar al văii pârâului 

Popești, afluent de stânga al Someșului Mic.

Spre deosebire de cele două arii protejate mai sus menționate situl ROSCI0394 Someșul Mic 

se situează la circa 40-50 de km în direcția de nord-est de cele două situri de mai sus menționate pe 

o fâșie îngustă lungă în jur de 10 km de-a lungul unei brațe moarte a Someșului Mic. Aria protejată 

se întinde pe o suprafață totală de 117 ha iar din punct de vedere geografic se situează pe Culoarul 

Someșului Mic la limita dintre cele două unități geografice constituente a Depresiunii Transilvaniei, 

respectiv Podișul Someșan în vest și Câmpia Transilvaniei în est. Din punct de vedere administrativ 

ambele zone protejate se încadrează în totalitate pe teritoriul județului Cluj trecând prin teritoriul 

satelor Mănăstirea, Salatiu și Petrești (Morariu ‒ Savu, 1970).

1.2. Condiții geologice, aspecte fizico-geografice
Datorită așezării geografice în zona de contact cu mai multe unități de bază, la periferia 

depresiunii Transilvaniei, în interferența caracterului muntos al Apusenilor și ținutul piemonturilor 

interni  ai  Transilvaniei  s-a  dezvoltat  un  substrat  litologic  complex  cu  o  alternanță  stratigrafică 

semnificativă care conferă zonei Dealurilor Feleacului o unitate dar și o diversitate morfologică 

accentuată (Bănărescu şi colab., 1960).

Conform aspectelor geomorfologice, și a diversității peisajului, Dealurile Feleacului poate fi 

împărțită în două subdiviziuni. Partea nordică reprezintă dealurile propriu zise, iar cea sudică se 

remarcă  printr-un  complex  depresionar.  Dealurile  Feleacului  se  impune  ca  o  culme  unitară, 

desfășurată  pe  circa  25  km  lungime,  cu  o  orientare  est‒vest,  de-a  lungul  vârfurilor  cele  mai 
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semnificative din zonă: Măgura Sălicii 825 m, Peana 832 m, și Feleac 757 m. Astfel privit de pe 

Cetățuia din Cluj-Napoca pe direcția vest‒est se evidențiază o descreștere treptată a altitudinilor din 

zona  de  contact  cu  aria  muntoasă  a  Apusenilor  până  la  trecerea  mai  coborâtă  la  Câmpia 

Transilvaniei în est.

Din punct de vedere structural relieful s-a dezvoltat pe un fundament necutat, în care stratele 

eocene, oligocene și sarmațiene se dispun monoclinal spre Câmpia Transilvaniei. Conform Morariu 

‒  Mac (1967)  în  ansamblu  zona dealurilor  înalte  piemontane  a  Feleacului,  împreună cu  cea  a 

Lombului reprezintă un sistem de suprafețe erozivo-piemontane, fragmentate în culmi izolate prin 

acțiunea eroziunii fluviatile inegal exercitate încă din pliocen până în zilele noastre. Împrejurimile 

ariei protejate și a Municipiului Cluj-Napoca se disting printr-o mare varietate litologică care se 

evidențiază  prin  existența  rocilor  metamorfice,  magmatice  și  sedimentare  pe  o  distanță  relativ 

redusă de 25 km în direcția vest‒est de la zona de contact dintre masivul cristalin al Gilăului și  

depozitele sedimentare ale Depresiunii Transilvaniei. Această zonă apare în terminologia geologică 

sub  numele  de  „aria  Gilăului”  (Baciu‒Filipescu,  2002).  Astfel  în  zona  studiată  se  regăsesc 

formațiuni  Paleogene  (Eocen  Superior,  Oligocen),  Neogene  (Miocen  Inferior  ‒  Mediu)  și 

Pleistocene, Holocene. Privit de pe Dealul Feleacului partea vestică a orizontului este dominat de 

masivul muntos Gilău‒Muntele Mare format din roci metamorfice de tipul șisturilor cristaline. Spre 

est în măsura apropierii față de aria protejată și Municipiul Cluj-Napoca peste șisturile cristaline se 

așează pachete de sedimente de vârstă cretacică continuând până la marginea vestică a comunei 

Gilău. Peste acest pachet sedimentar de bază se depune seria sedimentelor Paleogene care se întind 

pe o distanță semnificativă, ajungând chiar până la marginea estică a Cetățuii Clujului. Depozitele 

Paleogene au o orientare ușoară spre NE cu o înclinare de 7‒8º peste care s-au depus depozitele  

Miocene transgresiv și  discordant  (aproape orizontal).  Conform cercetărilor  efectuate  de Poszet 

(2011) din cauza mișcărilor neotectonice s-au evidențiat falii cu amplitudini foarte variate, ajungând 

chiar până la zeci de metri. De la Cetățuia Clujului spre est către Someșeni și Apahida găsim numai 

sedimente Miocene,  mai tinere,  alcătuite predominant din marne intercalate cu tufuri  vulcanice. 

Cercetările efectuate în zonă au determinat cutarea ușoară a acestora formând o serie de boltiri și  

zone mai scufundate. În nucleul acestor boltiri pe alocuri pătrund masive de sare, care ies uneori la 

suprafață sau se apropie mult de aceasta, de exemplu în cazul formațiunilor de sare de la Someșeni,  
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Dezmir, Cojocna (Mészáros, 1976). Spre contactul cu Câmpia Transilvaniei, de la Apahida spre est 

și sud-est sub pachetele groase de sedimente găsim formațiunile Neogene cu domurile de gaze și de 

sare. Cele mai recente formațiuni aparțin Cuaternarului fiind în strânsă legătură cu procesele de 

denudare și activitatea fluviatilă care au rezultat formarea suprafețelor de eroziune și acumularea 

depozitelor superficiale.

Din acest ansamblu geografic aria protejată și subzona dealului piemontan al Feleacului este 

alcătuită  din  nisipuri,  gresii  nisipoase,  conglomerate  și  marno-argile  cu  intercalații  de  tufuri 

vulcanice. Depozitele sarmațiene determină semnificativ structura litologică, dar totuși trebuie să 

remarcăm că  din  cauza  proceselor  de  denudare  și  nivelare  la  nord  de  creasta  Feleacului,  spre 

Municipiul Cluj-Napoca acestea se pot observa numai în cazuri foarte rare, mai ales de-a lungul 

câtorva  pârâuri  care  coboară  spre  Someșul  Mic.  Aici  mai  putem  să  observăm  concrețiunile 

grezoase, precum și depozitele nisipoase, marnoase. La sud de creasta Feleacului, de-a lungul Văii 

Căprioarei  sarmațianul  apare  în  continuitate  de  sedimentare  cu  depozite  bugloviene,  și  cele 

tornoniene.  Iar  spre  vest  în  zona  Sălicei  depozitele  sarmațiene  se  evidențiază  transgresiv  și 

discordant, direct peste depozitele Eocene. O caracteristică specifică a depozitelor sarmațiene sunt 

formațiunile  de  natură  diagenetică,  denumite  „concrețiunile  de  Feleac”.  Acestea  sunt  prezente 

adesea sub forma unor corpuri rotunjite, sferice, fiind rezultatul depunerii treptate a carbonatului de 

calciu existent între depozitele sarmațiene în jurul unui nucleu de precipitare. Dimensiunea acestor 

concrețiuni uneori poate să atingă diametrul de 2 m și prezența lor nu se restrânge numai la partea 

superioară a versanților Dealului Feleac,  dar și  datorită mișcărilor gravitaționale,  mase mari ale 

acestei unități se pot găsi și în aval, fiind foarte răspândit în zona Făgetului (Fig. 1). În arealul  

Măgurii Sălicei în structura depozitelor sarmațiene apar uneori și blocuri mari de șisturi cristaline 

care conform noțiunii geologice de „munți ascunși” indică prezența unor insule ridicate ce se înălțau 

pe fundul mării sarmațiene (Mészáros, 1976).

Particularitățile  litologice  se  evidențiază  și  în  relieful  Feleacului  care  prezintă  un aspect 

diversificat pe axa vest‒est, sectorul vestic fiind dominat de suprafețe structurale, cueste, doline 

dezvoltate pe calcare Eocene, iar cel estic fiind determinat de nisipurile sarmatice care, grupate 

împreună cu marne impermeabile, condiționează un front larg de alunecări.

Conform cercetărilor lui Poszet (2011) în modelarea versanților de către alunecări de teren, 
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în zona studiată se pot contura două perioade intensive de modelare: o primă fază în Pleistocen și o 

a două fază care e în strânsă legătură cu activitățile antropice care s-au intensificat mai degrabă în a 

doua jumătate a secolului 20. Majoritatea alunecărilor mai vechi s-au format odată cu schimbările 

climatice  din  perioadele  glaciare  și  periglaciare  când  pe  substratul  înghețat  partea  superioară 

dezghețată a alunecat spre vale. Din această cauză găsim zone restrânse ale depozitelor sarmațiene 

ale Formațiunii Gresiei de Feleac pe întreaga suprafață nordică a Dealurilor Feleacului. Alunecările 

mai mari de tip “glimei” (de ex. la Dealul Râpos) și alunecările care s-au deplasat pe planul unor 

falii (de ex. în nordul Făgetului, pe versantul stâng al văii Peșcăi) s-au format în mare majoritate în 

această perioadă.

În  partea  superioară  a  versanților  Dealului  Feleac,  pe  baza  depozitelor  sarmațiene  s-au 

format  alunecările  mai  vechi  Pleistocene  în  formă  de  valuri  care  sunt  stabilizate  sau  parțial 

stabilizate. Formarea lor este în strânsă legătură cu existența semnificativă a faliilor din zonă.

Fig. 1. Concrețiunile de Feleac în Pădurea Făget. Sursa: Autorii

Alunecările mai recente apar sub formă de lentile și brazde și sunt foarte răspândite în întreaga zonă 

studiată. Unele alunecări sunt stabilizate natural, altele prin metode antropice și de foarte multe ori 

cele active au încă implicații semnificative chiar și în arealul construit al Municipiului Cluj-Napoca 

(Poszet, 2011).
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1.2.1. Formațiunile geologice în zona sitului Natura 2000, ROSCI0074, Făgetul 

Clujului‒Valea Morii

În contextul celor trei arii protejate se disting în jur de șase formațiuni litologice a căror succesiune 

stratigrafică poate fi urmărită în Tabelul 1. și Fig. 2, Fig. 3. Fig. 4. Dintre cele trei situri Natura 

2000, ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii se distinge prin extinderea geografică cea mai 

semnificativă,  dar  în  același  timp  și  prin  diversitatea  formațiunilor  litologice.  Pe  baza  acestei 

varietăți litologice, dar și din cauza aspectelor morfologice versanții din dreapta Someșului Mic pot 

fi  împărțite  în  două  sectoare  de-a  lungul  văii  Popii.  Astfel  la  vest  de  valea  Popii  morfologia 

sectorului este determinat de prezența  formațiunilor  Eocene  precum  Formațiunea‒  marnelor  de 

Brebi, a Calcarului de Cluj, de Jebucu și argilelor de pe valea Nadășului. La est de valea Popii  

prezența depozitelor sarmațiene, a Formațiunilor Gresiei de Gruia și a Tufului de Dej determină 

morfologia peisajului.

În extremitatea vestică a ariei protejate în zona Văii Gârbăului găsim cele mai vechi depozite 

continentale  aparținând  Formațiunii  de  valea  Nadășului.  Formațiunea  de  Valea  Nadășului 

cunoscută  în  trecut  și  sub  numele  de  „seria  vărgată  superioară”  este  alcătuită  din  două  serii 

litostratigrafice, una de bază nisipoasă, având grosimi de 10-20 de metri, iar una superioară care 

conține argile siltice roșii atingând grosimi semnificative de 50-70 de metri. Trebuie remarcat că în 

cuprinsul  acestor  depozite  argiloase  se  observă  și  intercalații  lenticulare,  stratiforme  de  argile 

verzui, nisipuri sau microconglomerate (Baciu ‒ Filipescu, 2002)

Spre est trecerea la Formațiunea de Jebucu se face treptat prin apariția unor nivele subțiri de 

dolomicrite  și  predominanța  argilelor  verzui.  Așa  cum notează  Poszet  (2011)  trasarea  limitelor 

dintre cele două formațiuni este grea, dar nu imposibil. În arealul studiat Formațiunea de Jebucu 

încorporează trei orizonturi de calcare ofiolitice indicând deja perioadele de transgresiuni marine. 

Aceste orizonturi  se evidențiază și  în morfologie prin schimbările bruște  în unghiul  de pantă a 

versanților estici ai Dealului Gârbăului.

Formațiunea Calcarului de Cluj este compusă dintr-o bază marnocalcaroasă peste care s-au 

depus mai multe orizonturi de calcarenite uneori apărând cu intercalații marnoase subțiri. Conform 

cercetărilor  recente  efectuate  de  Poszet  (2011) grosimea acestei  formațiuni  ajunge la  40-50 m, 
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aproape dublu față de valorile (25 m) menționate de Baciu ‒ Filipescu (2002). Din punct de vedere 

morfologic  Formațiunea  Calcarului  de  Cluj  se  marchează  în  relief  prin  mai  multe  forme,  de 

exemplu pe interfluviul Dealul Gârbăului apare ca o suprafață de eroziune, în dreapta văii Pleșcăi 

formând  un nivel  de  cueste,  iar  în  aria  Făgetului  determinând  evoluția  suprafețelor  structurale 

carstice și abrupturi în profilul versanților.

Formațiunea Marnelor de Brebi apare pe o suprafață extinsă în nord-estul sitului protejat 

ajungând chiar până în substratul spațiului construit în zona cartierului Mănăștur al Municipiului 

Cluj-Napoca. Aceasta este alcătuită din depozite marnoase, pelitic-carbonatice fiind foarte bogat în 

briozoare și foraminifere cu un număr de 123 de specii cartate, de unde vine și denumirea de „strate 

cu brizoare” (Ghiurcă, 1962; Baciu ‒ Filipescu; 2002).

Această  varietate  litostratigrafică  în  partea  nordică  și  nord-estică  a  sitului  protejat  este 

înlocuită  de  o  oarecare  monotonie  în  părțile  sudice  și  sud-estice,  unde  structura  internă  este 

determinată „numai” de două formațiuni geologice. Dintre acestea Formațiunea tufului de Dej este 

mai puțin răspândită, constrângându-se la un areal relativ restrâns în partea centrală a ariei protejate. 

Formațiunea Tufului de Dej se remarcă prin existența celor două nivele litologice distincte. Nivelul 

de bază are un caracter marnos, argilos asupra căreia s-au depus tufurile propriu zise de Dej în 

intercalație cu marne argiloase.  În zona studiată Formațiunea Tufului de Dej este prezentă cu o 

grosime restrânsă pe culmea Dealului Galișer dar îngroșând spre est.

Formațiunea gresiei de Gruia este foarte răspândit în arealele sudice și sud-estice a zonei 

protejate. Dezvoltat pe o axă vest‒est Formațiunea gresiei de Gruia are cea mai mare răspândire 

spațială din rândul formațiunilor mai sus menționate, ajungând de la limita vestică a ariei protejată 

chiar până în extremitatea estică, în zona comunei Feleac. Litologia acesteia este caracterizată de 

succesiunea  gresiilor  și  a  nisipurilor  cu  intercalații  lumașelice  lenticulare  sau  stratiforme  cu  o 

grosime cuprinsă între 20-25 de metri.

1.2.2. Formațiunile geologice în zona siturilor Natura 2000, ROSCI0356 Poienile 
de la Șard și ROSCI0394 Someșul Mic

Datorită arealului mai restrâns în zona celor două situri nu întâlnim bogăția formațiunilor geologice 
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precum în cazul sitului Făgetul Clujului‒Valea Morii. În arealul sitului Poienilor de la Șard structura 

litologică  este  alcătuită  din  strate  bogate  în  minerale  argiloase  cu  orizonturi  calcaroase.  În 

vecinătatea vestică și sud-vestică a arealului protejat regăsim  Valea Nadășului cu cele mai vechi 

orizonturi argilo-nisipoase prezente la suprafață. Peste aceasta s-au depus calcarele oolitice de la 

Formațiunea de Jebucu și calcarele mai compacte a  Formațiunii Calcarelor de Cluj, delimitarea 

celor două fiind posibile în zona Cheilor Baciului unde calcarele mai compacte bogate în fosile 

fiind  mai  rezistente  la  procesele  erozionale  se  remarcă  mai  vizibil  în  morfologia  versanților. 

Formațiunea marnoasă, pelitic-carbonată a Marnelor de Brebi este foarte răspândită în zonă, având 

grosimi chiar și până la 50 de metri peste care se suprapune formațiunea calcarenitică a Calcarului  

de Hoia și a  Formațiunii Mera. Pe areale relativ extinse și grosimi semnificative se evidențiează 

Formațiunea de Moigrad prezentă prin alternanța argilelor siltice roșii cu corpuri  lenticulare de 

nisipuri, gresii și microconglomerate, fiind urmat de sedimentele argilo-marnoase cu intercalații de 

cărbune a Formațiunii de Dâncu (Poszet, 2011).

De-a lungul culmii dealului, strict în zona sitului ROSCI0356 Poienile de la Șard se remarcă 

Formațiunea Tufului de Dej fiind vizibil și în morfologia peisajului prin existența structurilor de 

cueste.

Spre  deosebire  de  cele  două  areale  de  mai  sus  menționate  situl  NATURA 2000  ROSCI0394 

Someșul Mic din punctul de vedere geologic poate fi considerată cea mai tânără, recentă, dezvoltată 

în mare parte datorită activității fluviatile a Someșului Mic care a rezultat în formarea suprafețelor 

de eroziune și de acumulare a depozitelor superficiale. În acest context în zona sitului respectiv 

regăsim depozitele nisipoase, argiloase (nisip cu pietriș, nisip cu liant, nisip argilos, nisip grosier, 

nisip prăfos uneori cu intercalații de strate argilo-marnoase, sau argilo-prăfoase) a zonelor de luncă 

sau a meandrelor părăsite aparținând Cuaternarului (Holocen) (Baciu ‒ Filipescu,  2002; Poszet, 

2011).

1.3. Aspecte paleogeografice

Structura  generală  morfotectonică  a  ariilor  protejate  într-un sens  mai  larg  este  strâns  legată  de 

evoluția  teritoriului  României,  mai  precis  vorbind  de  formarea  lanțului  Carpatic  și  implicit  a 
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continentului European. Mecanismul tectonic prin care a luat naștere această structură se înscrie în 

era Mezozoică (250‒65 milioane de ani) începută acum 250 milioane de ani, în cadrul căreia prin 

dezbinarea  continentelor  precursoare  erei  noastre  mișcările  geotectonice  au  determinat  apariția 

riftului Atlanticului în cadrul continentul Laurasiei și închiderea treptată a oceanului Tethys între 

plăcile tectonice a Laurasiei și a Gondwanei. Mai precis vorbind prin expansiunea riftului Atlantic, 

placa  africană  și  europeană  deplasând  spre  est  a  închis  Bazinul  Oceanului  Tethys,  ulterior 

colizionând și determinând apariția lanțurilor muntoase din regiune, printre care și a Carpaților. 

Odată cu conturarea Carpaților în Paleogen (65‒23 milioane de ani) și Neogen (23‒2,5 milioane de 

ani) treptat s-a scufundat și interiorul Arcului Carpatic, Câmpia Panonică, implicit și Depresiunea 

Transilvaniei. 

Astfel  teritoriul  României  în  ultimii  200  milioane  de  ani  s-a  format  în  mare  parte  sub 

influența deplasării plăcilor est-europene, mai ales a unor microplăci (Microplaca- Mării Negre, 

Panonică,  Transilvană,  Moesică) și a resturilor oceanului Tethys care în cazul Transilvaniei și a 

Câmpiei  Panonice  au  existat  chiar  și  în  Neogen  (23‒2,5  milioane  de  ani)  depunând  strate 

semnificative de roci sedimentare apreciate la o grosime de 3-4 km (Badea şi colab., 1983; Gábris şi 

colab., 2007). Ridicările tectonice la sfârșitul sarmațianului (23,7-5,3 milioane de ani) au determinat 

retragerea apelor  din  nord-vestul  Transilvaniei,  implicit  și  din împrejurimile  Municipiului  Cluj-

Napoca.  Astfel  vechile  arii  marine  ieșind  la  suprafață  au  fost  supuse  proceselor  denudației 

continentale.

Epoca Cuaternară deși reprezintă un timp relativ de scurt în evoluția generală a reliefului, 

totuși poate fi considerată acea în care s-au produs cele mai semnificative modificări care determină 

și până azi aspectul morfologic al spațiilor înconjurătoare. Modelarea forțelor geomorfologice și 

schimbările climatice formarea suprafețelor de eroziune și acumularea depozitelor superficiale. În 

zona ariilor protejate și în împrejurimile Municipiului Cluj-Napoca în această perioadă s-a format 

rețeaua hidrografică cu aspectele sale morfogenetice actuale (Crișan, 1994).
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Tabelul 1. Succesiunea unităților litostratigrafice în zona siturilor protejate

Era Milionane de ani Epoca Perioada Unități litostratigrafice

CUATERNAR HOLOCEN Depozite de luncă și antropice
PLEISTOCEN Formațiuni periglaciare și terase

NEOGEN

PLIOCEN Romanian
Dacian

MIOCEN

Ponțian
Pannonian

Sarmațian Formațiunea Gresiei de Feleac
Formațiunea Marnelor de Iris

Badenian Formațiunea de Ocna Dej
Formațiunea Tufului de Dej

Carpatian
Ottnangian

Eggenburgian Formațiunea de Chechiș
Formațiunea de Coruș

PALEOGEN
OLIGOCEN

Egerian

Rupelian

Formațiunea Gresiei de Gruia
Formațiunea de Dâncu
Formațiunea de Mera
Formațiunea Calcarului de Hoia

EOCEN Priabonian Formațiunea Marnelor de Brebi
Formațiunea Calcarului de Cluj
Formațiunea de Jebuc
Formațiunea de valea Nadășului

Sursă: După Mészáros (1976), Baciu ‒ Filipescu (2002), Poszet (2011) și ICS (2014) cu modificări.
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Fig. 2. Harta geologică a sitului ROSCI0074.
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Fig. 3. Harta geologică a sitului ROSCI0356.
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Fig. 4. Harta geologică a sitului ROSCI0394.
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2. Subcapitol Geomorfologie

2.1. Trăsăturile generale ale reliefului

Siturile NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii și ROSCI0356 Poienile de la Șard 

se  întind  la  sud și,  respectiv,  nord de  municipiul  Cluj-Napoca,  în  subunitățile  Podișului  Someșan. 

Primul se întinde pe o suprafață de 1667 ha în Dealul Feleacului, și cel din urmă ocupă o suprafață  

restrânsă (47 ha) din Dealurile Clujului și Dejului. Situl NATURA 2000 ROSCI0394 Someșul Mic se 

situează în Culoarul Someșului Mic, pe o suprafață de 117 ha, reprezentând o fâșie îngustă, lungă în jur 

de 10 km de-a lungul unor brațe moarte al Someșului Mic.

Morfologia  actuală  a  zonelor  studiate  este  determinată  în  principiu  de  trei  factori:  factorul 

geologic  (condițiile  litologice  și  tectonice),  factorul  climatic  și  agenții  externi  (materializate  prin 

eroziunea apei și activitățile antropice din ce în ce mai agresive).

Condițiile geologice, caracterizate prin  structuri monoclinale,  formațiuni  bogate în roci argiloase în 

alternanță cu altele mai dure, cu grad de cimentare mai ridicat,  impun o susceptibilitate ridicată la 

mișcări gravitaționale. 

Pe lângă condițiile climatice actuale, peisajul zonei studiate a fost influențat și de condițiile 

paleoclimatice, cu preponderență cele din Pleistocen. Schimbările climatice din Cuaternar au dus la 

scăderea în mod drastic a nivelului bazei de eroziune cu 150-200 m în toată Depresiune a Transilvaniei 

(Savu, Mac, Tudoran, 1973 citat de Poszet, 2011). Scăderea nivelului bazei de eroziune a avut ca și 

consecință intensificarea meteorizației  (gelifracției),  eroziunii  fluviatile și  declanșarea proceselor de 

versant. Eroziunea fluviatilă, crescută datorită scăderilor drastice ale bazei de eroziune din Cuaternar, a 

fragmentat  peneplena  ce  a  existat  în  Pleistocenul  superior.  Din  cauza  acestei  activități  fluviatile 

agresive  s-a  produs  adâncirea  Someșului  Mic  și  a  afluenților,  s-au  format  suprafețele  sculpturale, 
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versanții și terasele. 

Resturile suprafețelor de eroziune se păstrează relativ bine în partea superioară a versanților 

nordici  ai  Dealului  Feleac.  În  urma  proceselor  denudațioanle  –  de  la  sfârșitul  Sarmațian  până  în 

Pleistocen – s-au format trei  nivele de suprafețe erozionale,  resturile fragmentate ale acestora sunt 

situate între altitudinea 450 m și culmile cele mai înalte ale Dealului Feleac. Acestea sunt:

- treapta cea mai înaltă este reprezentată de suprafața de eroziune cu aspect ușor vălurit a 

interfluviului Feleacului, altitudinea medie fiind între 700-800 m;

- sub acest nivel este situată suprafața de eroziune medie cu altitudini între 600-650 m, relativ 

bine conservată în Dealul Făget;

- suprafața de eroziune inferioară este situată între 450-550 m. Fragmentele se pot identifica 

destul de bine în afara ariei protejate, de la valea Popii până la valea Murătorii, dar fiind în 

general formate pe depozite sarmațiene, aceste au fost puternic denudate (Poszet, 2011).

Suprafața  de  nivelare  superioară  s-a  dezvoltat  pe  un  fundament  sarmatic  arenaceu,  în  care 

predomină  nisipurile  și  pietrișurile.  Apa  infiltrată  în  acest  material  arenaceu  produce  spălări  și 

dizolvări, având ca rezultat formarea unor microdepresiuni, fapt ce îi conferă reliefului structural un 

aspec vălurit. Treapta medie prezintă interfluvii înguste și prelungi, cu versanți abrupți, dominați de 

procese  de șiroire,  alunecări  și  prăbușiri,  acolo  unde terenul  este  lipsit  de vegetație  și  de  vâlcele,  

solifluxiune în zonele împădurite. Pe fruntea acestui nivel erozional, cât și pe versanții văilor care le 

intersectează,  din  cauza  eroziunii  diferențiate  s-au  format  umeri,  suprafețe,  abrupturi  structurale, 

marcate de prăbușiri și izvoare bogate (Morariu și Mac, 1967).

Datorită  intensificării  proceselor  de  meteorizație  din  Pleistocen,  peste  suprafațele  erozionale 

structurale, datorită agenților externi, s-au așternut depozite superficiale de versant și aluvionare de 

luncă însemnate ca și grosime.

Pe interfluvii sau platforme, pe seama alterării in situ a rocii de bază s-au format eluvii.

Versanții  sunt  acoperiți  cu  depozite  rezultate  prin  deplasarea  materialelor  sub  acțiunea 

gravitației.  Formațiunile  de  versant se  prezintă  pe  suprafața  versantului  discontinuu  și  cu  grosimi 
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variabile. Ele suportă procesul de pedogeneză, însă acesta este frecvent intrerupt de procese de versant.

Partea superioară a versanților este acoperită de deluvii formate pe seama produselor de alterare a rocii 

de bază, care în urma proceselor gravitaționale, a precipitațiilor, a apelor subterane sunt supuse unei 

mișcări lente de transfer continuu. Este o formațiune superficială nestratificată, iar grosimea ei este 

influențată de panta versantului și de procesul ce le-a generat. Versanții cu pante mai reduse din nordul 

Dealului Feleacului, alcătuiți din roci mai moi (argile, marne, nisipuri) sunt acoperiți de depozitele 

deluviale cele mai însemnate, grosimea deluviului fiind estimată de la câțiva metri până peste 100 m 

(Tövissiné  Losonczi  Ibolya,  2004,  citat  de  Poszet,  2011).  De  multe  ori  aceste  depozite  deluviale 

maschează și acoperă nivelele superioare ale teraselor din zona studiată (Poszet, 2011).

Spre partea inferioară a versantului, ca o prelungire a materialului deluvial, s-au depus materiale 

antrenate de pâraie, torenți, șiroiri etc., denumite proluvii, care s-au depus la poalele versanților uneori 

și sub forma unor conuri de dejecții. Aceastea sunt depozite nesortate sau slab sortate, compuse din 

bolovăniș și pietriș nerulat (cu mărimi diferite), nisip, praf, argilă. Sunt depuneri slab consolidate cu 

porozitate mare. Importanța acestora se rezumă din faptul că acestea sunt susceptibile la mișcări în 

masă.

Baza versanților este acoperită și de coluvii,  materiale fine spălate de pe versanți cu pătură de 

alterare, care au fost depuse la baza versanților sub forma unor pânze subțiri cu înclinare mică (Posea şi 

colab., 1976, citat de Poszet, 2011).

În zona studiată aluviile se prezintă cu preponderență de-a lungul albiei Someșului Mic, reprezentând 

depozitele cele mai tinere, cu grosimi apreciabile și formate din pietriș și nisip și pe suprafețe foarte 

restrânse din Valea Gârbăului și Pleșcăi.

O caracteristică specifică a zonei o reprezintă „concrețiunile de Feleac” (Fig. 5), care apar în 

formațiunea  detritic-grosieră  a  Gresiei  de  Feleac ca  niște  corpuri  grezoase  concreționare  rotunjite, 

formate prin cimentarea diferențiată. Aceste concrețiuni grezose sunt caracteristice jumătății superioare 

a versanților nordici ai Dealului Feleac, însă datorită mișcărilor gravitaționale, mase mari s-au deplasat 

spre vale, astfel prezența lor la baza versanților este la fel de comună.
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Fig. 5. Concrețiuni de Feleac în Pădurea Făget. Sursa: Autorii

2.2. Analiza morfometrică a reliefului

2.2.1. Analiza hipsometrică

Formele  de  relief  din  zona  sitului  NATURA 2000  ROSCI0074,  Făgetul  Clujului‒Valea  Morii  se 

desfăşoară între altitudinile de 376 m şi 832 m, valoare atinsă în Vârful Peana, având amplitudinea 

maximă de 456 m. Relieful coboară dinspre sud spre nord, spre municipiul Cluj-Napoca. 

Altitudinile de sub 400 m au o extindere foarte redusă (doar 1%) și  se suprapun cu micile 

porțiuni de luncă din Valea Gârbăului și Pleșcăi. Altitudinile cuprinse între 400 și 500 m sunt specifice 

cu o pondere de 17% a versanților Feleacului. Cea mai importantă pondere (81%) o dețin treptele 

hipsometrice de 500-600 m, 600-700 m și 700-800 m, ocupând câte aproximativ 25% din aria studiată. 

Aceste  trepte  reprezintă  resturile  nivelelor de eroziune inferioare,  medie și,  respectiv,  superioare și 

martorii de eroziune.

Altitudinile cele mai mari, de peste 800 m sunt slab reprezentate, acestea apar cu o pondere de 

2% în jurul culmii principale.
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Fig. 6. Harta hipsometrică a sitului NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii

Având o desfășurare mai redusă, siturile NATURA 2000 ROSCI0356 Poienile de la Șard și 

ROSCI0394 Someșul Mic au o diversitate hipsometrică mult mai redusă decât primul sit. Poienile de la  

Șard se întind pe o suprafață de doar 47 ha, aflat la altitudinea medie de aproximativ 540 m. Deși este o 

suprafață înclinată, diferența maximă de nivel este de 128 m, cu valori maxime de 596 m și minime de 

467 m.

Situl NATURA 2000 ROSCI0394 Someșul Mic se încadrează în lunca Someșului Mic, între 
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altitudinile 235–245 m. Având denivelări reduse, amplitudinea hipsometrică este foarte redusă, de 10 

m.

2.2.2. Fragmentarea verticală a reliefului

Fragmentarea verticală a reliefului reflectă gradul de adâncire a văilor în funcţie de nivelul de bază 

local și manifestă o strânsă legătură cu alcătuirea litologică şi stadiul de evoluţie a reliefului. 

Fig. 7. Harta adâncimii reliefului a sitului NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii
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În zona Făgetul Clujului‒Valea Morii cele mai mari valori ale energiei reliefului, de peste 150 

m/km2 se regăsesc pe versanții din dreapta Pârăului Gărbău, unde tributarii Gârbăului s-au adâncit mult 

pe versantul înclinat al Făgetului. Aceeași valori se regăsesc și în zona obărșiei Pârâului Pleșca. Valori 

mari ale fragmentării verticale, de peste 100m/km2 se remarcă pe aproape toată suprafața ariei studiate. 

Valorile de 50-100m/km2 dețin o pondere foarte mică și cele de sub 50 m/km2 chiar nesemnificativă.

În ansamblu, se poate observa că datorită schimbărilor climatice din Pleistocen, când a scăzut intens 

nivelul bazei de eroziune, rețeaua hidrografică prezintă o adâncire considerabilă. 

Datorită  întinderii  infime  a  celorlalte  două  situri,  acest  indicator,  alături  de  fragmentarea 

orizontală a reliefului nu a putut fi calculat.

2.2.3. Fragmentarea orizontală a reliefului

Densitatea  fragmentării  reliefului  reprezintă  raportul  dintre  lungimea  talvegurilor,  inclusiv  cele 

elementare și unitatea de suprafață (1km2) în care acestea se încadrează. Fragmentarea orizontală este 

în relație de invers proporționalitate cu stabilitatea terenurilor, cu cât valoarea densității este mai mare, 

cu atât  crește  suprafața  pe care agenții  externi  (în  principal  apa)  și  procesele  gravitaționale  se pot 

manifesta.

Densitatea  fragmentării  reliefului  este  destul  de diversificată,  cu  valori  cuprinse  de  la  <0,5 

km/km2 până la >2 km/km2. Valorile mari exprimă gradul de disecare în plan orizontal al suprafețelor 

morfologice  din  cadrul  teritoriului  studiat,  ca  efect  al  modelării  și  compartimentării  acestuia  prin 

acțiunea apelor curgătoare. 
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Fig. 8. Harta densităţii fragmentării reliefului a sitului NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒
Valea Morii

Arealele cu valori ale densității fragmentării de sub 0,5 km/km2 și cele între 0,5-1 km/km2 sunt 

specifice nivelelor de eroziune și în zona Formațiunii Tufului de Dej. În schimb, în zona unde apar pe o 

suprafață destul de râstrânsă mai multe formațiuni geologice: formațiunea de Jebucu, marnele de Brebi, 

calcarul de Cluj și formațiunea de Valea Nadășului, cu cele două serii litostratigrafice, una nisipoasă, 

iar alta argiloasă (Baciu ‒ Filipescu, 2002), fac ca în extremitatea vestică a ariei protejate, pe versantul 
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drept al Gârbăului fragmentarea orizontală să atingă valori mult mai mari, între 1-2 km/km2 sau chiar 

>2 km/km2 într-un caz.

2.2.4. Gradul de înclinare al versanților

Panta reprezintă caracteristica morfometrică ce exprimă gradul de înclinare al suprafeţelor care intră în 

componenţa formelor de relief, constituind o reflectare concretă a specificului și condiţiilor în care se 

desfășoară modelarea reliefului. Definirea pantelor este importantă, pentru că gradul de înclinare al 

acestora  condiţionează  intensitatea  și  tipul  proceselor  ce  modelează  substratul.  Raportat  la  arealul 

studiat, clasele valorice ale pantelor au fost stabilite între valoarea minimă de 0° și valoarea maximă de 

peste 35°. Astfel s-au deosebit șase clase: 0–2°, suprafețe cvasiorizontale; 2,1–5°, versanţi cu înclinare 

foarte mică; 5,1–7° versanţi cu înclinare mică; 7,1–15° versanţii cu înclinare medie; 15,1–35° versanţii 

cu  înclinare  mare  și  >35°  versanţii  cu  înclinare  foarte  mare,  această  ultimă  clasă  având  o 

reprezentativitate infimă.

Gradul de înclinare al versanților prezintă o mare diversitate în funcție de condițiile geologice 

(structură și alcătuire litologică), gradul de dezvoltare al rețelei hidrografice și procesele de versant. 

Cele trei situri prezintă diferențieri ce rezultă din poziția lor în luncă sau versant.

În cadrul sitului NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii suprafețele cvasiorizontale, 

cu înclinări de sub 2° sunt foarte slab reprezentate, ocupând doar 3,9% a ariei studiate. Acestea apar 

sporadic, mai cu seamă pe suprafețele nivelelor de eroziune.

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 72 din 179



Fig. 9. Gradul de înclinare al versanților în situl NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea  
Morii

Un areal destul de însemnat (15,3% din aria protejată) este reprezentat de versanţii cu înclinare 

mică (2,1–5°). Acestea  sunt specifice sectoarelor de racord, mai ales racordului dintre interfluvii  și 

versant (Buzilă şi colab., 2002).

Versanţii  cu  înclinare  de  5–7°  au  pondere  asemănătoare  (14,4%  din  aria  protejată),  care, 

împreună cu versanţii cu înclinare mare (7–15°, reprezentând 48,4% din aria protejată), caracterizează 

marea majoritatea pantelor din Făgetul Clujului–Valea Morii.
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Fig. 10. Gradul de înclinare al versanților în situl NATURA 2000 ROSCI0394 Someșul Mic
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Versanții  cu pante  mai  accentuate,  cu valori  între  15-35° ocupă o suprafață  destul  de însemnată  - 

17,9%. Acestea sunt cele mai răspândite pe versantul drept al Văii Gărbăului, unde substratul geologic 

este cel mai variat. Cele mai mari pante se prezintă în zona formațiunii Calcarului de Cluj. Prezența 

acestei  formațiuni  a  determinat  evoluția  suprafețelor  structurale  carstice  și  abrupturi  în  profilul 

versanților. Existența în aria studiată a formațiunii de Jebucu, caracterizat prin trei orizonturi de calcare 

ofiolitice, se evidențiază și în morfologie prin schimbările bruște în unghiul de pantă a versanților.

Situl NATURA 2000 ROSCI0394 Someșul Mic reprezintă lunca Someșului Mic, cu unele brațe moarte, 

având o întindere alungită, fără diferențe de nivel însemnate. Din această cauză 93,9% a ariei se înscrie  

în categoria suprafețelor cvasiorizontale. Totuși, pe o suprafață restrânsă apar valori puțin mai mari ale 

geodeclivității (între 2-5° și 5-7°), în zonele cu maluri erodate. 

Deși  situl  NATURA 2000 ROSCI0356 Poienile  de la  Șard se întinde pe o suprafață  foarte 

restrânsă, acesta prezintă diversitate destul de însemnată din punct de vedere al gradului de înclinare al 

pantelor, încadrându-se între valorile de mai puțin de 2° și 15°. Suprafețele cvasiorizontale nu sunt 

caracteristice, au o pondere de doar 0,6% din suprafața totală a ariei. Pantele cu înclinări între 2-5° și 

cele de 5-7° sunt la fel de bine reprezentate cu 48,7% și respectiv 50,7%.
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Fig. 11. Gradul de înclinare al versanților în situl NATURA 2000 ROSCI0356 Poienile de la Șard

Înclinarea versanților nu este uniformă pe toată lungimea lor, aceasta fiind mai mare în partea 

superioară și mai redusă în partea inferioară datorită materialului acumulat din procese de versant.

2.2.5. Expoziția versanților

Orientarea  suprafeţelor  înclinate  în  raport  cu  durata  insolaţiei  condiţionează  repartiţia  regimului 

calorical suprafețelor, a precipitaţiilor atmosferice, a umidităţii aerului şi solului, procesele de îngheț-
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dezgheț,  caracterul  acumulării  și  persistența  zăpezii,  impulsionând  în  mod  diferit  procesele 

morfodinamice.

Expoziția versanților a fost calculată la suprafețele cu cea mai mică înclinare, deci au fost analizate și  

suprafețele cvasiorizontale (<2°). 

În zona sitului NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul  Clujului‒Valea Morii cele mai  ridicate 

ponderi  (36,2%) din totalul arealului  de studiu revin pantelor  umbrite  (cu expoziție nordică,  nord-

estică),  înregistrând variații  slabe ale  radiației  solare,  ceea ce le  face mai puțin vulnerabile  în  fața 

proceselor  de  dezagregare  datorită  schimbărilor  de  temperatură.  Pe  27,1%  din  aria  protejată  se 

înregistrează amplitudini  puțin mai  mari  ale radiației  solare,  pe versanții  semiumbriți,  cu  expoziție 

estică și nord-vestică. Procesele de meteorizație sunt mult mai intense în cazul versanților însoriți (cu 

expoziție sudică și sud-vestică) și semiînsoriți (expoziție vestică și sud-estică), care se reprezintă pe 

13,9%, respectiv 22,8% al sitului studiat. Versanţii însoriți au o importanţă mare din punct de vedere al 

proceselor de versant prin frecvența mai mare al fenomenelor de umectare – uscare şi îngheţ – dezgheţ. 

Susceptibilitatea la procese gravitaționale crește și datorită faptului că în acest caz versanții însoriți și 

semiînsoriți au pantele cele mai mari și se suprapun uneori cu zonele lipsite de vegetație arborescentă.

În Poienile de la Șard versanții se împart în principiu în mod egal între două clase de expoziție: 

cea  estică  (semiumbrită,  având  o  pondere  de  45,7%)  și  sud-estică  (semiînsorită,  cu  o  pondere  de 

50,1%). Celelalte clase de expoziție sunt foarte slab reprezentate: 2,7% dintre versanți sunt umbriți și 

doar 1,5% însoriți.

Pe  terenurile  uscate  dintre  brațele  moarte  din  cadrul  sitului  NATURA 2000  ROSCI0394 

Someșul  Mic  se  prezintă  toate  clasele  de  expoziție,  însă  acestea  au  întinderi  foarte  restrânse,  cu 

semnificații minore în procesul de pregătire a rocilor pentru denudare.

Aspectele  morfografice  și  morfometrice  ale  reliefului  evidențiază  în  primul  rând  aspectul 

deluros  al  regiunii,  fiind  redat  de  datele  hipsometrice,  de  densitatea  fragmentării  și  predominarea 

pantelor  mai  mari  de  5°.  Prezența  suprafețelor  erozivo-piemontane  este  trădată  și  de  suprafețele 

cvasiorizontale,  cât  și  de  valori  mici  ale  densității  și  adâncimii  fragmentării.  Hărțile  geologice  și 
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morfometrice subliniează rolul important al litologiei şi modelarea exogenă sub diferite climate.

Fig. 12. Expoziția versanților în siturile NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii.
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Fig. 13. Expoziția versanților în siturile NATURA 2000 ROSCI0356 Poienile de la Șard
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Fig. 14. Expoziția versanților în siturile NATURA 2000 ROSCI0394 Someșul Mic
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2.3. Procese de modelare a reliefului

2.3.1. Pluviodenudaţia şi eroziunea în suprafaţă

Intensitatea și modul de desfățurare al eroziunii de suprafață este în funcție de mai mulți factori, cum ar 

fi alcătuirea litologică, prezența și calitatea solurilor, gradul de acoperire și tipul vegetației, modul de 

folosință  a  terenurilor,  înclinarea,  expoziția,  forma și  lungimea versanților,  precum și  agresivitatea 

climatului.

Gradul de rezistență a solurilor la eroziune depinde de comportarea față de eroziunea mecanică 

a  picăturilor  de  ploaie  și  de  capacitatea  de  antrenare  a  solurilor  prin  scurgerea  apei  pe  suprafața 

versanților. Cele mai expuse spălării sunt solurile dezvoltate pe un substrat argilos-marnos, care au un 

coeficient  de  infiltrare  mic,  favorizând scurgerea  apei  pe  versanți.  Argiluvisolurile,  susceptibile  la 

pluviodenudație și eroziunea în suprafață au o extindere însemnată în zona siturilor Făgetul Clujului‒

Valea Morii și Poienile de la Șard. Solurile neevoluate din zona sitului NATURA 2000 ROSCI0394 

Someșul  Mic  sunt,  de  asemenea,  vulnerabile  în  fața  spălării  de  suprafață,  însă  valorile  mici  ale 

declivității atenuează riscul de antrenare a solului de apă.

Gradul de acoperire cu vegetaţie şi tipul vegetaţiei au un rol deosebit în modul de acţiune a 

spălării. Absenţa unui covor vegetal lemnos, mai ales pe versanţii puternic înclinaţi explică nu numai 

larga dezvoltare a acestui proces, ci şi a întregii game de procese actuale de pe versanţi.  Vegetaţia  

ierboasă redusă pe versanţii cu pante mari diminuează numai intensitatea acestui proces, fără însă a-l 

putea împiedica să se producă. 
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Fig. 15. Situl Natura 2000 ROSCI0394 Someșul Mic pe Google Earth.

În zona siturilor Natura 2000,  ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii cele mai expuse zone din 

cauza lipsei vegetației arborescente (Fig. 16) sunt cele periferice, afectate de intense activități antopice 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 82 din 179



(defrișări, pășunat intensiv, mod neadecvat de utilizare a terenurilor și turism necontrolat). 

Situl Natura 2000ROSCI0356 Poienile de la Șard este lipsit în totalitate de vegetație arborescentă (Fig. 

17), astfel întreaga sa suprafață este expusă acestui proces.

Gradul  de  înclinare  al  versanților  este  important  pentru  că  de  aceasta  depinde  modul  de 

manifestare și intensitatea unor procese morfodinamice. Deja la pante mai mari de 2-3° se pot observa 

procese  de  eroziune  areolară,  care  pot  duce  la  spălarea  solurilor.  Zonele  lipsite  de  vegetație 

arborescentă și cele cu vegetație ierboasă precară din vestul și estul sitului Natura 2000, ROSCI0074,  

Făgetul Clujului‒Valea Morii au chiar cele mai mari pante, care uneori depășesc chiar și 15°, fiind 

susceptibile pe lângă eroziunea de suprafață la aproape toată gama de procese de versant. 

În  zona  Poienilor  de  la  Șard  toată  suprafața  este  susceptibilă  spălării  areolare,  99,4% din 

suprafața totală a ariei având valori ale geodeclivității de peste 2°, iar 50,7% din pante încadrându-se 

între 5-15°.

Expoziția sudică sau vestică a versanților contribuie, alături de ceilalți factori, la intensificarea 

spălării solului. Din acest punct de vedere Poienile de la Șard au expoziție avantajoasă, în schimb în 

zona Făgetul Clujului‒Valea Morii o mare parte din terenurile expuse vulnerabile din punct de vedere 

al acoperirii cu vegetație au expoziție sudică, sud-vestică sau vestică.

Factorul  climă  se  impune  prin  cantități  ale  precipitațiilor  care  cresc  cu  altitudinea  și  se 

încadrează între 600-700 mm. 
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Fig. 16. Siturile Natura 2000, ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii
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Fig. 17. Siturile Natura 2000 ROSCI0356 Poienile de la Șard (12b) pe Google Earth.

Eroziunea areală este cea mai activă în sezonul de primăvară și vară-toamnă (în condiţiile unui 

covor  vegetal  slab dezvoltat  sau chiar  inexistent).  Intensitatea sa  este  foarte  variată,  atât  în  cadrul 

aceluiaşi versant, cât şi pe versanţi diferiţi. În cadrul aceluiaşi versant, eroziunea areală se manifestă 

mai intens în jumătatea sa superioară, astfel contribuind la retargerea versanților. 
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2.3.2. Eroziunea torențială

Eroziunea torențială contribuie la modelarea reliefului prin eroziunea în adâncime a apei organizate, 

dar cu un curs temporar, dând naștere diferitelor forme de relief în funcție de cantitatea de precipitații 

căzute, natura rocii, trăsăturile morfometrice ale versantului, gradul de acoperire cu vegetaţie și stadiul 

de evoluție: rigole, ogaşe, ravene şi torenţi.

Eroziunea torențială este foarte bine reprezentată, mai bine dezvoltată  în zona sitului Făgetul 

Clujului‒Valea Morii, dat fiind alcătuirea geologică din nisipuri, gresii, calcare, conglomerate și marno-

argile cu intercalații de tufuri vulcanice. Datorită alcătuirii din roci friabile, rigole și ogașe se formează 

foarte des și pealocuri, chiar și văi torențiale.

Fig. 18. Ogaș în Făgetul Clujului‒Valea Morii Sursă: autorii

În prezent terenurile din situl Făgetul Clujului‒Valea Morii sunt afectate mai ales de procese 

erozionale lineare (șiroire, ravenație, torențialitate). Aceasta se poate datora și numeroaselor izvoare 

care apar la suprafață la contactul dintre suprafața de nivelare inferioară și terasele superioare (BACIU 

şi colab. 2009). Izvoarele constituie obârșiile pâraielor ce traversează zona studiată.
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Perioada în care intensitatea eroziunii torențiale este maximă se suprapune lunilor de primăvară în care 

cad cantități mari de precipitații ce se pot suprapune perioadelor de topire a zăpezii, precum și lunilor 

de vară, când se înregistrează precipitații bogate ce cad sub formă de averse. 

Văile torențiale au energie mare în bazinul superior și redusă în cel inferior unde se întâlnesc marno-

argilele tortoniene. Ele transportă cantități mari de materiale în timpul primăverii și a ploilor torențiale, 

pe care le aștern la baza versantului sau în albia colectorului principal (Morariu și Mac, 1967).

2.3.3. Morfodinamica fluviatilă

Rezultatul  proceselor  fluviatile  se  poate  urmări  doar  în  cazul  sitului  NATURA 2000  ROSCI0394 

Someșul Mic. Panta de curgere a râului este redusă, fără rupturi de pantă în profilul longitudinal. În 

schimb, se prezintă meandre tăiate și transformate în brațe moarte.

Albia  minoră  este  mărginită  de  maluri  uneori  abrupte,  dar  puţin  înalte.  Prezența  malurilor 

abrupte este importantă din perspectiva eroziunii laterale, care prin subminare – mai ales în timpul 

viiturilor  –  provoacă  prăbușirea  malurilor,  dar  uneori  afectează  chiar  porțiuni  din  versant  Dintre 

procesele actuale din albia minoră, cel mai pregnant este meandrarea, ce se datorează prezenţei rocilor 

mai rezistente la eroziune. 

Procesele  geomorfologice  din  lunci  sunt  mai  reduse  și  au  o  amploare  mai  mare  în  timpul 

inundațiilor. La contactul luncii cu versanţii sau cu terasele se continuă procesul dezvoltării glacisurilor, 

prin acumularea materialelor spălate şi transportate de pe versanţi. Meandrele și cursurile părăsite sunt 

de asemenea în curs de colmatare. 

2.3.4. Modelarea versanţilor prin deplasări în masă

Deplasările în masă sunt mai puțin caracteristice zonelor studiate. Dintre aceste procese se remarcă 

creeping-ul, alunecările de teren și prăbușirile. Prăbușirile apar mai cu seamă în zonele unde, pe seama 
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eroziunii diferențiate s-au format umeri, abrupturi structurale. 

Fig. 19. Prăbușire în situl Făgetul Clujului‒Valea Morii

Alunecările de teren care apar pe Dealul Feleacului sunt din grupa celor superficiale (în brazdă 

și lenticulare, Buzilă şi colab., 2002). Condiţiile prielnice pentru declanşarea acestor procese sunt date 

de  alcătuirea  litologică  dintr-o  alternanţă  de  argile,  marne  şi  nisipuri,  și  de  condiţiile  climatice 

caracterizate prin cantități de precipitații însemnate. Pe versantul stâng al Văii Pleșcăi apar resturile 

unei alunecări de teren încă din Pleistocen, stabilizat (Wanek şi colab., 2010).

2.4. Metodologia de cartare a reliefului
Având în vedere dimensiunile reduse ale celor trei areale din apropierea Clujului (ROSCI 0074; ROSCI 

0356 și ROSCI 0394) cartarea reliefului a avut ca bază de plecare harta topografică la scara 1:25000. 

De pe acestă hartă au fost digitizate curbele de nivel, punctele cotate și rețeaua de ape curgătoare. Cu 
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ajutorul acestora precum și prin utilizarea limitelor arealelor respective s-au realizat modelele digitale 

ale  reliefului, separat pentru cele trei areale. Acesta a fost realizat cu ajutorul modului Topo to Raster 

din  cadrul  extensiei  3D  Analyst  al  programului  ArcGIS.  Având  în  vedere  extinderea  redusă  a 

teritoriului studiat s-a hotărât ca rezoluția modelului de relief în format raster să fie de 5 m. După 

realizarea modelului de relief s-a trecut la analiza principalelor caracteristici ale  morfometriei zonei 

studiate.

2.4.1. Harta hipsometrică
Dintre cele trei areale doar ROSCI 0074 se pretează pentru analiza hipsometirei. Celelalte două areale 

sunt prea mici și au o extindere verticală foarte redusă. În urma  clasificării altitudinilor pe trepte de 

câte 100 m, s-a obținut harta hipsometică. Cu ajutorul unei interogări pe zonele rezultate s-a obținut un 

tabel (Tabelul 2) cu principalele caracteristici ale treptelor.

Tabelul 2.

Cod Categorii Supr.kmp Alt. MIN Alt. MAX Interval Alt. medie
1 <400 0,11 376,21 400,00 23,78 391,13

2 400-500 2,81 400,00 500,00 100,00 457,91

3 500-600 4,38 500,00 600,00 100,00 545,83

4 600-700 4,92 600,00 700,00 100,00 651,27

5 700-800 4,18 700,00 800,00 100,00 738,01

6 >800 0,27 800,00 832,05 32,05 810,35

2.4.2. Harta pantelor
În următoarea etapă s-a realizat harta pantelor prin utilizarea modulului Slope din ArcGIS 3D Analyst. 

Valoarea pantei este exprimată în grade. S-a efectuat a reclasificare a valorilor pe intervalele utilizate în 

geomorfologie (2-5-7-15-35 grade). S-a realizat o interogare pe zonele rezultate obținându-se datele din 
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Tabelul 3.

Tabelul 3.
ROSCI 0074

Cod Categoria Suprafața-kmp Pantă MIN Pantă MAX Interval Pantă medie
1 0-2 0,65 0,02 2,00 1,98 1,34

2 2-5 2,55 2,00 5,00 3,00 3,65

3 5-7 2,41 5,00 7,00 2,00 6,03

4 7-15 8,08 7,00 15,00 8,00 10,44

5 15-35 2,98 15,00 34,99 19,99 19,29

6 >35 0,00 35,01 37,29 2,27 36,04

ROSCI 0356
Cod Categoria Suprafața-kmp Pantă MIN Pantă MAX Interval Pantă medie

1 0-2 0,00 0,37 2,00 1,63 1,64

2 2-5 0,23 2,00 5,00 3,00 3,95

3 5-7 0,17 5,00 7,00 2,00 5,80

4 7-15 0,07 7,00 12,04 5,04 8,14

ROSCI 0394
Cod Categoria Suprafața-kmp Pantă MIN Pantă MAX Interval Pantă medie

1 0-2 1,10 0,00 2,00 2,00 0,57

2 2-5 0,06 2,00 4,96 2,96 2,71

3 5-7 0,00 5,01 6,99 1,98 5,92

4 7-15 0,00 7,02 13,98 6,96 8,87

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 90 din 179



2.4.3. Harta expoziției versanților
Aceasta s-a realizat prin utilizarea modulului Aspect din cadrul programului 3D Analyst ArcGIS. Valorile sunt exprimate în grade azimutale. Harta  

astfel obținută a fost reclasificată pe cele 8 mari categorii de expoziție N-NE-E-SE-S-SV-V-NV. În urma interogării zonelor obținute s-au obținut tabele 

(Tabelul 4) asemănătoare cu cele prezentate anterior. În acest caz însă, plecând de la natura fenomenului în sine, nu are sens să discutăm depre valorile 

minime, maxime sau medii ale expoziției. Singurul element demn de luat în considerare este suprafața, ponderea arealelor cu expoziții diferite.

Tabelul 4.

ROSCI 0074 ROSCI 0356 ROSCI 0394

Cod Expoziție Suprafață- kmp Pondere- % Suprafață- kmp Pondere- % Suprafață- kmp Pondere- %1 N 3,58 21,48 - - 0,14 11,972 NE 2,46 14,73 0,01 2,68 0,11 9,353 E 1,50 9,03 0,22 45,89 0,17 14,824 SE 0,82 4,92 0,24 50,33 0,12 10,175 S 0,73 4,38 0,01 1,53 0,08 6,696 SV 1,59 9,54 - - 0,13 11,437 V 2,98 17,86 - - 0,27 22,708 NV 3,01 18,06 - - 0,16 13,51
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2.4.4. Cartogramele fragmentării
Gradul  de  fragmentare  al  reliefului  se  poate  reprezenta  în  mod  foarte  sugestiv  cu  ajutorul 

cartogramelor. Acestea ne arată valoarea fenomenului studiat raportat la unitatea de suprafață, în cazul 

nostru la kilometrul pătrat. 

Caroiajul kilometric a fost realizat cu ajutorul modulului Create Fishnet din ArcGIS Toolbox. 

Extremitatea vestică și sudică a caroiajului corespunde punctului extrem vestic și sudic al arealului 

studiat. 

Pentru analiza densității fragmentării care este de fapt lungimea rețelei hidrografice din cadrul 

suprafețelor unitare și este exprimat în km/kmp, s-a realizat o intersecție între rețeaua hidrografică și 

caroiaj. Astfel liniile reprezentând apele au fost sectionate pentru fiecare careu în parte. S-a determinat 

lungimea fiecărui segment în parte.  Aceste lungimi au fost  însumate pentru fiecare carou în  parte. 

Tabelul obținut a fost atașat caroiajului ceea ce a permis afișarea valorilor calculate.

Pentru analiza adâncimii fragmentării care este de fapt intervalul de altitudine, adică diferența dintre 

cota  maximă și  minimă  din  cadrul  unității  de  suprafață  s-a  utilizat  același  caroiaj  kilometric.  S-a 

efectuat o interogare pe zone în care zonele au fost reprezentate de carourile kilometrice. Elementul 

interogat a fost modelul digital al reliefului iar ca element statistic s-a ales opțiunea RANGE adică 

interval. Cu ajutorul codurilor unice tabelul a fost atașat de carouri ceea ce a permis afișarea valorilor 

calculate.

Aceste cartograme au fost realizate doar pentru arealul ROSCI 0074.
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3. Subcapitol Hidrologie

3.1. Rețeaua Hidrografică
Rețeaua hidrografică a celor trei  arii  protejate  aparține în totalitate râului Someșul Mic,  care după 

confluența sa cu Someșul Mare pe teritoriul comunei Mica, la circa 4 km în amonte de Dej datorită 

pantei generale a reliefului, gravitaționează spre vest vărsând în Tisa (Fig. 20, Fig. 21). Someșul Mare 

izvorăște sub poalele vârfului Omul (1931 m) din Munții Rodnei și datorită unei extinderi spațiale mai 

mari a bazinului hidrografic prezintă și debite medii mai semnificative (S=5034 km2; L=119,6 km; Q0= 

47,2 m3/s), decât Someșul Mic (S=3804 km2; L=166,6 km; Q0=21,4 m3/s) care are obârșia prin unirea 

Someșului Cald și a Someșului Rece la poalele estice ale Munților Gilăului (Újvári, 1972).

În lucrările hidrologice de specialitate (Újvári, 1972; Atlasul Cadastrului Apelor din România, 

1992) râul Someș este încadrat în grupa râurilor vestice împreună cu Mureșul – cel mai mare afluent al 

Tisei –, Crișurile, Barcăul și Crasna care drenează cea mai mare parte a teritoriilor din vestul arcului 

carpatic, cuprinzând o suprafață de circa 66.800 km2. În acest context bazinul Someșului, împreună cu 

Crasna  se  evidențiază  ca  bazin  hidrografic  de  ordinul  II  conform codificării  a  rețelei  hidrografice 

naționale (Atlasul Cadastrului Apelor din România, 1992). Din cele 66.800 km2 sistemul de drenaj al 

Someșului ocupă o suprafață de 15.740 km2, reprezentând circa 6.6% din suprafața totală a țării care 

din punctul de vedere al aportului de ape poate fi împărțită în două subdiviziuni majore, subbazine 

hidrografice distincte. Sistemul Someșului Mare care drenează versanții vestici al munților Gutâiului, 

Țibleșului, Rodnei, Bârgăului și Călimanului, respectiv sistemul Someșului Mic care colectează apele 

de  pe  versanții  nord-estici,  estici  al  munților  Apuseni.  În  acest  context  din  punct  de  vedere 

geomorfologic bazinul Someșului, ținând cont și de incertitudinile ale cumpenei de apă se dezvoltă pe 

un spațiu muntos (Carpații Orientali, Munții Apuseni), pe unul deluros (Câmpia Transilvaniei, Podișul 

Someșan, Dealurile piemontane vestice) și pe unul de câmpie (Câmpia de Vest – Câmpia Someșului) 

(Hosu, 2009).
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Someșul propriu-zis așa cum am menționat și mai sus se formează la Dej, dar ținând cont de 

așezarea geografică a ariilor protejate (fiind încadrate în subunitățile geografice a Dealurilor Feleacului 

și a Dealurilor Clujului și Dejului a Podișului Someșan) în cele ce urmează elaborăm o analiză mai 

detaliată a văii Someșului Mic punând un accent deosebit pe situl NATURA 2000 ROSCI0394 Someșul  

Mic.

Someșul Mic se formează într-o depresiune de origine tectono-erozivă, la localitatea Someșul 

Rece prin confluența a Someșului Cald și a Someșului Rece. Someșul Cald (S=526 km2; L=66,5 km) 

izvorăște de sub vârful Piatra Arsă (1550 m) din masivul central al Bihăriei-Vlădeasa și chiar de la 

obârșie râul pătrunde prin mai multe peșteri (Peștera de la Rădeasa, Cetatea Rădesei, Tunelul Mic, 

datorită structurii litologice calcaroase (triasică-jurasică), după ce se îndreaptă spre un defileu calcaros 

cu pereți abrupți și o diferență de nivel de peste 100 m, denumit ”Bazarul Someșului” (Újvári, 1972). 

După ieșirea din defileu Someșul Cald primește Alunul, Alunul Mic și Ponorul (S=16 km2, L=6 km) ca 

cele mai importante afluenți de stânga din platoul calcaros. După sectorul calcaros, spre aval apare 

nivelele de denudație a masivului Gilăului format pe șisturi cristaline în care râul modelează o vale 

largă cu un aspect specific regiunilor de dealuri. În acest sector cele mai importante afluenți de dreapta 

sunt: Bătrâna (S=36 km2, L=6 km), pârâul Giurcuței și Belișul (S=121 km2, L=21 km). 

În anii 1970-1974 cu scop hidroenergetic în valea Someșului Cald, în aval au fost amenajate 

mai multe lacuri de acumulare, precum Beliș-Fântânele (putere instalată de 220 MW la Hidrocentrala 

Fântânele),  pe malul căreia a fost  înființată stațiunea climaterică de interes local Fântânele,  Tarnița 

(putere instalată de 45 MW la Hidrocentrala Tarnița) și Gilău. Cele mai importante afluenți de stânga 

din zonă sunt Râșca (S=60 km2; L=19 km) și Agârbiciul (S=28 km2; L=12 km), iar pe partea dreaptă se 

remarcă Leșul (S=13 km2; L=6 km). Confluența cu Someșul Rece se realizează prin lacul de acumulare 

Gilău.

Someșul  Rece  (S=331  km2;  L=45,6  km)  colectează  apele  din  partea  centrală  a  Munților 

Gilăului, izvorând în apropierea Muntelui Mare, de sub vârful Runcului (1609 m). Afluenți principali 

sunt Irișoara, Dumitreasa, Pârâul Negru, Răcătăul (S=106 km2, L=27) și Râșca Mare (S=22 km2; L=11 
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km).  Ținând  cont  de  extinderea  spațială  mai  semnificativă  a  bazinului  Someșului  Cald,  putem să 

considerăm ca izvor al Someșului Mic.

Odată cu ieșirea din aria Munților Gilăului, valea Someșului Mic prezintă cel mai pronunțat 

aspect de culoar din cadrul Podișului Someșan, reprezentând așa cum menționează Pop (2012) o clară 

discontinuitate geografică, dar în același timp și o axă de influență pentru teritoriile mai apropiate sau 

mai  îndepărtate.  În  literatura  de  specialitate  încadrarea  regională  a  culoarului  este  încă  deschisă 

dezbaterii, respectiv dacă trebuie tratat ca parte integrantă a Podișului Someșan (Dealurile Clujului și 

Dejului) sau ar fi mai potrivit să fie atașat Câmpiei Transilvaniei, ori poate fi considerată ca o unitate de 

sine  stătătoare.  Conform cercetărilor  efectuate  de  Savu (1987)  și  de  Pop (2012)  este  mai  potrivit 

includerea zonei în cadrul Dealurilor Clujului și Dejului (Podișul Someșan).

Culoarul Someșului Mic se dezvoltă pe o distanță de aproximativ 75 km (100 km conform 

Savu, 1987), între localitățile Gilău și Dej înregistrând lățimi de 1-3 km la nivelul luncii și de 4-5 km la 

nivelul terasei superioare (140 m).  Longitudinal culoarul după ieșirea din Munții  Apuseni la Gilău 

începe la o altitudine de 400 de metri, după care ajungând la 346 de metri la Cluj-Napoca se închide la 

altitudinea de 232 de metri la confluența Someșului Mic cu Someșul Mare. Pe parcursul său prezintă 

două  îngustări.  Primul  în  amonte  de  Municipiul  Cluj-Napoca  între  popina  Calvaria  (Cartierul 

Mănăștur)  și  Dealul  Hoia (498 m),  unde Someșul  Mic  intersectează  calcarele  eocene rezistente  la 

eroziune,  determinând și  o ruptură în profilul  longitudinal al  râului.  A doua îngustare este datorită 

intersectării  anticlinalului  de diapir  Sic-Săcălaia-Bunești-Ocna Dejului  în  zona Băița-Gherla  (Savu, 

1987). Lângă îngustările de mai sus menționate, de-a lungul culoarului putem să identificăm și mai 

multe  sectoare  de  lărgiri  considerabile:  Gilău-Florești,  Cluj-Napoca  –  Băița,  Gherla-Dej  care  este 

datorită pe de o parte de o subsidență locală (în partea de est a Municipiului Cluj-Napoca unde se 

grupează apele  din văile  Nadășului,  Chintenilor  și  Bohanciului)  iar  pe de altă  parte  și  de tendința 

accentuată  de  meandrare  și  înmlăștinire.  Asimetria  poate  fi  remarcată  ca  o  altă  caracteristică 

semnificativă a culoarului, care între Gilău până la confluența cu Nadășul datorit aspectelor văilor de 

subsecventă pe partea dreaptă prezintă un versant prelung reprezentat prin dezvoltarea întregii serii de 
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terase, până la 140 de metri, iar cel stâng este determinat de un clar front de cuestă, care se prezintă 

printr-un abrupt puternic, conservând doar nivelul de terasă de pe interfluviul Someș-Nadăș (terasa 

Cetățuia, de 65 m) (Pop, 2012).

Spre est de localitatea Someșeni caracterul de subsecvență a văii, așa cum menționează și Savu 

(1987) se pierde treptat, dar asimetria transversală se menține datorită de subminarea malului de drept a 

râului,  condiționată  pe  de o parte  și  de numărul  semnificativ  de afluenți  din Dealurile  Clujului  și 

Dejului (Feiurdeni, Borșa, Luna, Lujerdiu, Măru) față de aportul de ape dinspre Câmpia Transilvaniei 

(Gădălin, Fizeș).

Din punctul de vedere al afluenților principali de la formarea Someșului Mic până la confluența 

sa cu Someșul Mare în amonte de Municipiul Cluj-Napoca putem remarca pe Căpușul (S=145 km2; 

L=29 km), Feneșul (S=105 km2; L=22 km), și Valea Gârbăului (S=28 km2; L=8 km) care colectează 

apele de pe versanții nordici și estici ai Munților Gilăului. În Municipiul Cluj-Napoca Someșul Mic din 

partea de dreapta colectează apele Becașului (S=44 km2; L=8 km), iar din partea stânga cele de pe 

valea Nadășului. În aval de Cluj așa cum am menționat și mai sus Someșul Mic curge printr-o zonă 

diapirică  (anticlinalului  de  diapir  Sic-Săcălaia-Bunești-Ocna  Dejului  în  zona  Băita-Gherla)  unde 

primește  primii  afluenți  alimentate  în  mare parte  de izvoare sărate:  Murălori  (S=14 km2),  Zăpodia 

(S=43  km2;  L=10  km),  și  Boju  (S=55  km2;  L=13  km).  Dinspre  Câmpia  Transilvaniei  putem  să 

evidențiem pe Gădălinul (S=298 km2; L=28 km) și Fizeșul (S=564 km2; L=42,9 km), care din punctul 

de vedere al extinderii spațiale a bazinului hidrografic este cel mai mare afluent al Someșului Mic, 

totuși din cauza precipitațiilor mai reduse a climei de silvostepă a Câmpiei Transilvaniei prezintă o 

scurgere foarte redusă (Újvári, 1972; Pop, 2012).

Dintre  afluenții  care vin din partea dreaptă,  dinspre Podișul  Someșan (Dealurile  Clujului  și 

Dejului) se remarcă: Valea Chintenilor (S=45 km2; L=12 km)  care se varsă în Someșul Mic la Cluj-

Napoca, urmat de Valea Caldă (S=33 km2; L=12 km), Feiurdeni (S=57 km2; L=13 km), Borșa (S=27 

km2; L=36 km) Luna (S=189 km2; L=35 km), Lujerdiu (S=77 km2; L=23 km) Măru (S=75 km2; L=16 

km) și Ormanul (S=26 km2; L=8 km) (Újvári, 1972).
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Dintre cele trei situri NATURA 2000 (ROSCI0074 Făgetul Clujului‒Valea Morii, ROSCI0356 

Poienile de la Șard și ROSCI0394 Someșul Mic) din punct de vedere hidrografic datorită și extinderii  

spațiale  mai  semnificative se evidențiază ROSCI0074 Făgetul Clujului‒Valea Morii  și  ROSCI0394 

Someșul Mic. Situl  NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii se întinde la sud de 

municipiul Cluj-Napoca, pe o suprafață totală de 1667 ha și din punct de vedere hidrologic prin Valea 

Boșor, Valea Gârbăului, a Pleșcăi și Valea Popii colectează apele de pe versanții nordici al Dealurilor 

Feleacului (Poszet,  2011).  La nord de situl  Făgetul Clujului‒Valea Morii  se întinde pe o suprafață 

relativ redusă, de numai 47 ha aria protejată  NATURA 2000 ROSCI0356 Poienile de la Șard care se 

situează în microculoarul depresionar al văii pârâului Popești, afluent de stânga al Someșului Mic.

Spre deosebire de cele două arii protejate mai sus menționate situl NATURA 2000 ROSCI0394 

Someșul Mic se situează la circa 40-50 de km în direcția de nord-est de cele două situri de mai sus 

menționate pe o fâșie îngustă lungă în jur de 10 km de-a lungul unei brațe moarte a Someșului Mic. 

Someșul Mic între Gherla și confluența sa cu Someșul Mare în amonte de Dej prezintă o accentuată 

tendință de meandrare și înmlăștinire. Ultimele afluenți de stânga dinspre Dealurile Clujului și Dejului 

din aval de Gherla sunt: Buneștiul, Nima, Chiezdul și Valea Ocnei, iar din partea dreaptă prin Salatiu și 

Ungurașul colectează apele din Câmpia Transilvaniei.

3.2. Ape subterane
Cele mai abundente resurse de apă subterană ale culoarului Gilău –Gherla sunt cantonate

în  formațiuni  de  vârstă  cuaternară.  Acestea  sunt  reprezentate  prin  depuneri  aluvionare  de  nisipuri, 

pietrișuri și bolovănișuri, sedimente ce formează strate freatice favorabile inmagazinării și circulației 

apei.  Caracteristicile  acviferelor  au  fost  deduse  in  principal  prin  interpretarea  datelor  furnizate  de 

forajele din "Rețeaua hidrogeologică de stat pentru strate freatice" și de alte foraje, destinate alimentării 

cu apă, executate cu precădere după 1950. Studiul datelor de foraj a condus la formularea următoarelor 

concluzii:
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• acviferele sunt de tip freatic;

• compoziția lor litologică este dominată de prezența nisipului, pietrișului și a bolovănișului;

• grosimea stratelor acvifere este cuprinsă intre 1 și 11 m;

• porozitatea eficace are valori de 0,15 până la 0,27;

• transmisivitatea stratului freatic din lunca Someșului Mic are valori de ordinul sutelor de m2/zi.

3.2.1. Poluarea apelor freatice
În general, in sectorul amonte de Cluj-Napoca, apele subterane se încadrează in limitele de potabilitate 

admise.  Pe  teritoriul  orașului  și  in  aval,  potabilitatea  este  redusă,  datorită  intervenției  factorilor 

poluatori. intre aceștia predominând substanțele organice, azotații și  zoții proveniți de la exploatările 

agricole, dar sunt prezente și metale grele și alte substanțe indezirabile.

Tabelul 5.

Data analizelor in situ 
19.06.2014

pct. 1 
(pârâu)

pct. 2
(Izvorul 

Elisabeta)

pct. 3 
(pârâu)

pct. 4 
(izvor)

pct. 5 
(pârâu)

Conductivitate (µS/cm) 709 726 645 744 472

Reziduu Sec (mg/l) 343 357 316 365 231

pH 7.13 6.43 7.26 6.51 7.28

Azotați (mg/l) 5 0 6 8 5

Calciu (mg/l) 105 116 121 136 103

Magneziu (mg/l) 24 18 8 11 0

Amoniu (mg/l) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Fosfați (mg/l) 0 34 34 18 30
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Fig. 20. Principalele unități de relief al spațiului hidrografic Someș-Tisa. Sursa: Planul de Management al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa
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Figura 36. Spațiul hidrografic Someș-Tisa. Sursa: Planul de Management al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa
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4. Subcapitol Climatologie

4.1 Trăsăturile generale ale climei
Potrivit clasificării climatologice a lui  W. Köppen clima regiunilor Făgetul Clujului – Valea Morii, 

Poienile  de la  Şard şi  Valea  Someşului  Mic  se încadrează în  zona climatului  temperat  continental 

răcoros (Dfb) fără un sezon secetos bine individualizat şi cu veri moderate (în luna cea mai caldă 

temperatura lunară multianuală nu depăşeşte 22 0C, iar în cel puţin patru luni din an temperatura medie 

lunară se află peste 10 0C); sezonul cald şi cel rece sunt bine delimitate din punct de vedere termic 

(temperatura medie lunară a lunii celei mai calde se află peste 10 °C, iar în cazul lunii celei mai reci 

sub -3 0C).

În general  clima acestei  regiuni  este  generată  de  trei  categorii  de  factori:  factorii  radiativi, 

factorii dinamici şi factorii fizico-geografici. 

4.2. Factorii radiativi

4.2.1.Variaţia temporală şi spaţială a radiaţiei solare
Radiaţia  solară  reprezintă  factorul  climatogenetic  cel  mai  important.  Ea  constituie  sursa  energetică 

primordială a fenomenelor care au loc în atmosferă iar în acelaşi timp determină şi evoluţia biotopurilor 

terestre.

Radiaţia globală (radiaţia directă împreună cu radiaţia difuză care ajung simultan pe suprafaţa 

terestră) are un mers diurn şi anual specific latitudinilor medii,  aproape simetric faţă de momentul 

amiezii adevărate şi de luna iunie, momentul solstiţiului de vară.
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În regiunea studiată de la momentul răsăritului radiaţia globală creşte paralel cu înălţimea Soarelui deasupra orizontului, iar în cea de-a doua 

parte a zilei scade până la momentul apusului. Acest tip de variaţie se menţine indiferent de lună (Fig. 22a). Datele se referă la staţia meteorologică 

Cluj-Napoca. Lungimea zilelor cu radiaţie globală variază între 8 ore în timpul iernii şi 15 ore în timpul verii. Diferenţa dintre fluxul radiativ în 

decembrie,  ora  12  şi  în  iulie,  ora  12  este  341  W/m2.  Sumele  medii  zilnice  multianuale  ale  radiaţiei  globale  prezintă  o  variaţie  caracteristică 

latitudinilor medii, în care este implicată şi circulaţia atmosferei care determină regimul nebulozităţii şi caracteristicile optice ale atmosferei. Cele mai 

mici valori medii sunt caracteristice lunilor de iarnă cu un minim anual în luna decembrie (Fig.  22b) cu valoarea de 1080 Wh/m2. Pe măsură ce se 

înaintează spre anotimpul cald, sumele medii zilnice cresc, ele atingând valori cuprinse între 3200 şi 5480 Wh/m2 în timpul primăverii, iar în vară  

sumele zilnice ajungând până la 5820 Wh/m2 în luna iunie.

 a  b
Fig. 22. Variaţia diurnă (22a) şi sumele medii zilnice (22b) a radiaţiei globale în Cluj-Napoca (PVGIS European Communities, 2001-2012)
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În  cursul  anului,  cele  mai  mari  valori  lunare  pe  baza  imaginiilor  satelitare  METEOSAT 

(EUMETSAT,  2013)  se  înregistrează  vara,  în  iunie  (241  W/m2),  ceea  ce  determină  intensificarea 

proceselor de evapotranspiraţie şi producerea precipitaţiilor de convecţie. Cele mai mici valori sunt 

proprii  lunii  decembrie (38 W/m2),  când nebulozitatea este crescută, iar  durata zilelor este cea mai 

redusă (Fig. 23).

Fig. 23. Variaţia anuală a radiaţiei globale la Cluj-Napoca (EUMETSAT, 2013)

Relieful modifică aportul energetic prin expoziţia şi unghiul de înclinare al pantelor. Având o 

regiune  cu  relief  diversificat  diferenţele  în  radiaţie  globală  dintre  diferitele  părţi  pot  atinge  valori 

semnificative (Fig. 24). Fig. 4 arată, că în cazul arealului ROSCI 0074 aportul maxim de energie se  

realizează pe pantele sudice cu înclinaţie între 20-25o, 2268 kWh/m2/an, iar minimul se înregistrează pe 

pantele nordice cu înclinaţie între 35-40o, 1303  kWh/m2/an. Astfel diferenţa maximă anuală în regiune 

privind aportul energetic este de 965 kWh/m2/an.  Distribuţia inegală a radiaţiei  globale stă la baza 

formării climatopurilor caracteristice în regiune care sunt prezentate în secţiunea I.3.1.

În cazul arealului ROSCI 0356 aportul maxim de energie se realizează pe pantele sudice cu 

înclinaţie între 5-10o, 2146 kWh/m2/an, iar minimul se înregistrează pe pantele nord-estice cu înclinaţie 

între 10-15o, 1945  kWh/m2/an (Fig. 25).
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Arealul ROSCI 0394 fiind mai uniform din punct de vedere de relief, astfel aportul maxim de 

energie se realizează pe pantele sudice cu înclinaţie între 10-15o,  2110 kWh/m2/an,  iar  minimul se 

înregistrează pe pantele nordice cu înclinaţie între 5-10o, 1947  kWh/m2/an (Fig. 26).

Fig. 24. Harta radiaţiei solare (sumele anuale) pentru arealul ROSCI 0074
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Fig. 25. Harta radiaţiei solare (sumele anuale) pentru arealul ROSCI 0356.
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Fig. 26. Harta radiaţiei solare (sumele anuale) pentru arealul ROSCI 0394.
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Fig. 27. Sumele de radiaţie globală anuală în Făgetul Clujului – Valea Morii conform înclinaţiei şi  
expoziţiei versanţilor

4.2.2. Regimul temperaturilor 
Din punct de vedere climatic temperatura aerului este unul dintre elementele climatice de bază, care se 

supune în cea mai mare măsură unui ciclu anual, ca o consecinţă a dependenţei acesteia de radiaţia 

solară.  Atât  tipurile,  cât  şi  fazele  de vegetaţie,  precum şi  întreaga  activitate  umană sunt  legate  de 

succesiunea diferitelor faze ale acestui ciclu anual al temperaturii aerului (luni, anotimpuri, semestre). 

Fig. 28. şi Fig. 29. reprezintă valorile medii lunare ale temperaturii în staţiile meteorologice cele 

mai  apropiate  de zona studiată,  Cluj-Napoca şi  Dej.  Astfel,  în ceea ce priveşte  temperatura medie 

anuală, între cele două staţii există o diferenţă mică de 0,1°C, 8,4 °C, respectiv 8,5 0C (Croitoru, 2006). 

La ambele staţii, luna cea mai caldă este iulie (18,7°C la Cluj-Napoca, 19,3 °C la Dej), iar luna cea mai 

rece este ianuarie (-3,9 °C la Cluj-Napoca, -4,5 °C la Dej). Repartiţia temperaturii aerului pe verticală 

se  caracterizează  mai  ales  de  inversiunile  de  temperatură.  Prezenţa  lor  este  frecventă  în  culoarul 

Someşului Mic favorizând canalizarea şi acumularea aerului rece în imediata apropiere a suprafeţei 
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terestre. Ele pot apar în orice anotimp, dar având frecventa maxima in intervalul octombrie - februarie. 

Intensitatea inversiunilor (diferenţa dintre temperatura la vârful inversiunii şi cea de la baza ei) este cea 

mai mare in luna ianuarie (Moldovan şi Fodorean, 2002). Astfel în  ianuarie în văile largi din partea 

centrală  şi  nord-estică a  regiunii  valorile  scad sub -4°C datorită  frecvenţei  şi  intensităţii  ridicate  a 

inversiunilor de temperatură (Dej -4,5°C).  Amplitudinea termică lunară este cuprinsă între 22,6 °C la 

Cluj-Napoca şi 23,8°C la Dej.

Fig. 28. Temperaturile medii lunare la staţiile meteorologice Cluj-Napoca (1961-2000) (după  
Croitoru, 2006).
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Fig. 29. Temperaturile medii lunare la staţiila meteorologică Dej (1961-2000) (după Croitoru, 2006)

Temperaturile medii anuale ale arealurile studiate se desprind şi din Fig. 30., Fig. 31, Fig 32, cu 

date  caracteristice  pentru  diferitele  microareale.  În  cazul  arealului  ROSCI  0074  cele  mai  ridicate 

temperaturi  anuale,  de  peste  8°C  se  înregistrează  în  extremitatea  nordică  a  regiunii,  afectată  de 

intruziunea aerului cald prin Valea Gârbăului şi Valea Pleşcei. Diferenţele dintre culoarele de vale şi 

interfluvii sunt în general mici - sub 2°C - iar scăderea temperaturii se face conform gradientului termic 

mediu vertical,  uşor modificat  de expoziţia  versanţilor.  Cele mai  mici  temperaturi  medii  anuale se 

întâlnesc pe culmile din sud-estul şi sudul regiunii având înălţime peste 500 de m.

Variabilitatea  în  timp  a  temperaturii  aerului  este  marcată  şi  de  valorile  extreme  medii  şi 

absolute. Cea mai mare temperatură înregistrată la staţia meteorologică Cluj-Napoca in intervalul 1967 

- 2010 a fost de 38,1 0C, la data de 27 iulie 2007. Temperatura minimă cea mai scăzută a fost de -34,2 
0C, produsă la 23 ianuarie 1963. Amplitudinea termică anuală absolută aparţine anului 1985, ea fiind de 

58,20C, -25,80C în 13 ianuarie, respectiv 32,40C în 30 iulie.

În regiunea studiată scăderea temperaturii sub 0°C primăvara şi toamna se produce episodic şi 

poate provoca uneori pagube însemnate mai ales pentru plante în dezvoltare. Intervalul cuprins între 
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aceşti doi parametri este durata medie fără îngheţ care variază în funcţie de procesele advective şi 

radiative la scara locală. În zona studiată durata medie a intervalului fără îngheţ se menţine între 150 şi 

175 zile (Clima României, 2008). 

În intervalul cu îngheţ posibil temperatura minimă a aerului nu coboară sub 0 °C în toate zilele. 

Alternanţa unor perioade reci cu altele mai calde face ca şirul zilelor cu îngheţ să fie întrerupt de zile  

în care temperatura minimă a aerului rămâne pozitivă. Astfel se dă numărulmediu anual al zilelor de 

iarnă (temperatura maximă < 00C) care  este  de 38,8 la  Cluj-Napoca,  ceea  ce reprezintă  11% din 

numărul total al zilelor anului, frecvenţa maximă revenind lunii ianuarie (16,1 zile).

Fig. 30. Repartiţia temperaturii medii anuale pentru arealul ROSCI 0074.
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Fig. 31. Repartiţia temperaturii medii anuale pentru arealul ROSCI 0356.
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Fig. 32. Repartiţia temperaturii medii anuale pentru arealul ROSCI 0394.
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În zona studiată numărul mediu anual al zilelor cu îngheţ când temperatura minimă scade sub 0 

°C este 113 de zile, cu frecventa cea mai mare în luna ianuarie (29 zile), iar există diferenţieri locale. 

Numărul mediu anual de zile cu îngheţ este mai mare în regiunea Poienile de la Şard şi Făgetul 

Clujului-Valea Morii (medie multianuală este 119 de zile, respectiv 118 de zile), iar este mai redus în 

partea nordică a teritoriului, în zona inferioară a Văii Someşului Mic (Fig. 33, Fig. 34, Fig. 35).

La staţia meteorologică Cluj-Napoca data medie de producere a primei zile cu îngheţ este 8 

octombrie, iar cea a ultimei zile cu îngheţ este 24 aprilie, rezultând un interval cu îngheţ de 188 de 

zile.

Fig. 33. Numărul zilelor cu îngheţ (temperatura minimă sub 0 °C) la Făgetul Clujului – Valea Morii  
(CARPATCLIM)
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Fig. 34. Numărul zilelor cu îngheţ (temperatura minimă sub 0 °C) la Poienile de la Şard  
(CARPATCLIM)

Fig. 35. Numărul zilelor cu îngheţ (temperatura minimă sub 0 °C) la Someşul Mic (CARPATCLIM)

Din punct de vedere ecologic lungimea sezonului de creştere (numărul zilelor cu temperatura 

medii peste 5,5 °C) are un rol semnificativ. În regiunea studiată lungimea medie a sezonului de creştere 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 114 din 179



este de 241 de zile, iar diferenţa regională dintre cea mai scurtă şi cea mai lungă perioadă este de 7 zile 

dintre Poienile de la Şard (238 de zile) şi Someşul Mic (la Dej) (245 de zile) (Fig. 36, Fig. 37., Fig. 

38.).

Fig. 36. Lungimea sezonului de creştere (temperatura medie peste 5,5 °C) la Făgetul Clujului – Valea  
Morii (CARPATCLIM)
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Fig. 37. Lungimea sezonului de creştere (temperatura medie peste 5,5 °C) la Poienile de la Şard  
(CARPATCLIM)

Fig. 38. Lungimea sezonului de creştere (temperatura medie peste 5,5 °C) la Someşul Mic  
(CARPATCLIM)
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În sezonul cald numărul zilelor în care temperatura maximă a aerului depăşeşte 25 °C (zile de 

vară) este în medie de 61 zile. Cel mai mare număr de zile de vară, 73 de zile, apar în partea nordică a 

regiunii. Spre sud-vestul regiunii numărul anual al zilelor cu temperatura maximă peste 25 °C scade 

treptat, atingând valoarea cea mai mică, 54 de zile, în Poienile de la Şard. În Făgetul Clujului - Valea 

Morii numărul multianual al zilelor de vară este 55 de zile (Fig. 39, Fig. 40., Fig. 41.).

Creşterea temperaturii maximă a aerului peste 30 °C se produce numai într-un număr mic de 

zile de vară, în medie de 11 de zile. În general numărul zilelor tropicale (temperatura maximă peste 30 

°C) reprezintă 17-22% din numărul zilelor de vară în regiune.

Fig. 39. Numărul zilelor de vară (temperatura maximă peste 25 °C) la Făgetul Clujului – Valea Morii  
(CARPATCLIM)
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Fig. 40. Numărul zilelor de vară (temperatura maximă peste 25 °C) la Poienile de la Şard 
(CARPATCLIM)

Fig. 41. Numărul zilelor de vară (temperatura maximă peste 25 °C) la Someşul Mic (CARPATCLIM)
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4.3. Factorii dinamici
Spre deosebire de factorii radiativi  al  căror regim diurn şi anual este considerat a fi cvasiconstant, 

circulaţia generală a atmosferei şi centrii barici care acţionează deasupra continentului european sunt 

factori dinamici ai genezei climei. 

4.3.1. Circulaţia generală a atmosferei
Circulaţia generală a atmosferei determină modificări majore ale vremii la nivelul regiunilor 
geografice.

În  Depresiunea  Transilvaniei,  implicit  în  regiunea  studiată  sunt  caracteristice  patru  forme 

principale de circulaţie atmosferică (Topor şi Stoica, 1965).

Circulaţia vestică joacă rolul principal în transformările care au loc deasupra teritoriului studiat, 

având  frecvenţa  cea  mai  ridicată  şi  o  stabilitate  în  timp  (45%  dintre  toate  tipurile  de  circulaţie 

atmosferice,  se  caracterizează  cu o  persistenţă  de  5-6  zile).  În  cadrul  acestei  circulaţii,  deplasarea 

maselor de aer maritim-polare este orientată pe direcţia vest-est şi are loc odată cu familiile de cicloni 

atlantici. In urma advecţiei acestor mase de aer iarna vremea este relativ blândă şi umedă, vara fiind 

răcoroasă şi cu un pronunţat caracter de instabilitate.

Circulaţia  polară reprezintă  o  altă  formă  importantă  pentru  regiunea  studiată,  deşi  are  o 

stabilitate mai mică în timp  având o frecvenţă medie de 30% din timpul unui an. În cadrul acestei 

circulaţii cele mai importante variante pentru Depresiunea Transilvaniei sunt circulaţia polară directă 

şi  cea  întoarsă.  Prima  antrenează  mase  de  aer  maritime polare  proaspete  din  Atlanticul  de  Nord, 

orientate nord-vest - sud-est, care provoacă o vreme umedă şi răcoroasă vara şi călduroasă iarna. A 

doua antrenează mase de aer maritime polare în curs de transformare, cu frecvenţă minimă vara şi 

maximă primăvara,  generând  cantităţi  mai  reduse  de  precipitaţii.  A treia  variantă,  cu  o  frecvenţă 

redusă, este circulaţia ultrapolară, care provoacă în Depresiunea Transilvaniei răcirile de primăvară-

vară şi toamnă, iar iarna temperaturi foarte coborâte.

Circulaţia  tropicală are  o  frecvenţă  redusă,  de  15% din  totalul  unui  an,  cu  un  maxim la 

începutul verii şi altul la începutul iernii. Masele de aer maritim-tropicale, care se deplasează odată cu 
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ciclonii mediteraneeni, provoacă o instabilitate pronunţată a vremii, cu precipitaţii bogate şi încălziri 

accentuate. 

Circulaţia de blocare se caracterizează printr-un puternic câmp anticiclonic având o pondere 

anuală de 10%. În aceste condiţii,  vara se produc secete accentuate,  iar  în perioada rece a anului, 

vremea este închisă şi umedă, însă fără precipitaţii însemnate.

Carpaţii exercită o acţiune complexă asupra maselor de aer şi a structurilor barice respective, 

manifestată fie prin bararea acestora, fie prin schimbarea traiectoriilor, ori prin perturbarea structurii 

verticale a câmpului baric, culminând cu formarea unor cicloni locali.

Masele de aer maritimi de natură atlantică sau mediteraneană pătrund mai uşor în interiorul 

Depresiunii Transilvaniei, prin porţile „Meseşului" şi „Mureşului". Masele de aer reci din anticiclonii 

subpolari  trec mai  greu peste  Carpaţii  Orientali,  ocolindu-i,  de cele  mai  multe  ori,  pe la  periferia 

exterioară. În aceste situaţii, în Depresiunea Transilvaniei se menţine o „pungă" de aer cald preexistent, 

cu temperaturi mai mari cu 10°C decât cele ale aerului polar. Această stagnare durează 2-3 zile, după 

care aerul polar se infiltrează în Depresiunea Transilvaniei, dislocând aerul mai cald preexistent de aici. 

Fenomenul este însoţit  chiar de apariţia unui ciclon orografic,  care generează precipitaţii  locale de 

scurtă durată. 

Masele  de  aer  maritime-polare  vechi  (35,5%)  şi  maritime-polare  (6,4%),  pătrunse  pe  o 

circulaţie  de vest  şi  nord-vest,  sunt  specifice  Depresiunii  Transilvaniei.  Vara,  acestea  determină  o 

vreme mai  blândă,  cu  nebulozitate  accentuată  şi  precipitaţii  bogate.  In  Depresiunea  Transilvaniei, 

masele  de  aer  polar-continental  (reci  şi  uscate  iarna,  calde  şi  secetoase  vara)  se  resimt  mai  rar,  

producând  răcirile  puternice  din  timpul  iernii,  îngheţurile  timpurii  de  toamnă şi  pe  cele  târzii  de 

primăvară. Celelalte tipuri de mase de aer, deşi cu o frecvenţă redusă (sub 5%), pot avea uneori efecte 

deosebite. Astfel, masele de aer maritim-tropical (calde şi umede) pot genera cantităţi de apă deosebit 

de mari, cu deosebire atunci când vin în contact cu cel continental polar. 

Variaţiile  neperiodice  ale  temperaturii  medii  lunare a  aerului  sunt  determinate  de  circulaţia 

generală a maselor de aer. Valoric, fluctuaţiile cele mai mari au loc în sezonul rece, când contrastul 
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termic al maselor de aer care se succed, este mai evident (Sorocovschi, 1996). Astfel temperaturile 

minime absolute sunt cauzate de cantonarea în Depresiunea Transilvaniei a maselor de aer arctice, care 

se răcesc în continuare prin procese radiative creând situaţii de inversiuni termice.

Alături  de natura  maselor  de aer,  tipurile  de fronturi  atmosferice  care însoţesc succesiunea 

acestor mase constituie un factor important în determinarea aspectului vremii. Fronturile reci, corelate 

în  mod obişnuit  cu  invaziile  de  aer  maritim-polar,  au  frecvenţa  cea  mai  mare  (53,2% din  totalul 

cazurilor), generând cantităţi mult mai mari de precipitaţii decât celelalte tipuri de fronturi. În cursul 

anului, au frecvenţă ridicată în a doua jumătate a primăverii şi în prima jumătate a verii (maxim în  

iulie), iar cea mai mică iarna (minim în februarie). Urmează, ca frecvenţă fronturile calde (32,6%), 

ocluse (11,5%) şi cvasistaţionare (2,7%), care apar, de obicei, în condiţiile unei circulaţii de sud-vest şi 

mai rar atunci când circulaţia are o componentă nordică (Moldovan, 1986).

3.3.2. Vântul dominant şi calmul atmosferic

Circulaţia aerului la nivelul suprafeţei terestre are un rol important în dezvoltarea ecosistemelor. Se 

constată  faptul  că  frecvenţa  vântului  dominant  pe  direcţii  este  influenţată,  la  scara  locală  de 

caracteristicile circulaţiei atmosferice şi de configuraţia reliefului cum este  orientarea văilor. 

În  cursul  anului  la  staţia  meteorologică  Cluj-Napoca  frecvenţa  medie  a  vântului  pe  direcţii 

indică predominarea direcţiilor NV (12,6%), V (10,5%) şi NE (8,5%), procentajele minime revenind 

direcţiilor N (3,0%), SV (2,9%) şi S (2,5%) (Moldovan şi Fodorean, 2002). Anotimpual, direcţiile cu 

frecvenţa cea mai mare, respectiv cea mai mică, sunt următoarele: iarna, NE (9,1 %), respectiv  S 

(0,9%); primăvara, NV (14,7 %), respectiv N (3,7%); vara NV (17,8%), respectiv SV (3,2%); toamna, 

NV (10,3%), respectiv S şi SV (ambele cu  2,1%). Calmul este cel mai frecvent iarna (56,7 %), urmând 

apoi toamna (51,0%), vara (37 ,1 %) şi primăvara (37 ,%) (Fig. 42.).
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Fig. 42. Frecvenţa anotimpuală a vântului pe direcţii la Cluj-Napoca (după Moldovan şi Fodorean,  
2002)

Frecvenţa  vitezei  medii  a  vântului  pe  direcţii  se  păstrează  în  concordanţă  cu  frecvenţa 

direcţiilor. Vitezele medii cele mai mari aparţin direcţiilor NV (4,4 m/s) şi V (3,6 m/s), în timp ce 

mediile cele  mai  ridicate ale  vitezelor  maxime sunt caracteristice aceloraşi  direcţii:  6,1 m/s  pentru 

direcţia NV, respectiv 4,7 m/s pentru direcţia V. Cu excepţia direcţiei  SE (3,1 m/s),  celelalte cinci 

direcţii rămase se caracterizează prin viteze medii  mai reduse şi foarte apropiate între ele:  2,5 m/s 

pentru direcţiile S şi SV,  2,3 m/s pentru direcţia E, 2,2 m/s pentru direcţiile NE şi N. Anotimpual,  

situaţia vitezelor medii cele mai mari, respectiv cele mai mici se prezintă în felul următor (Fig. 43):  

iarna, 4,6 m/s pentru direcţia NV, respectiv 1,0 m/s pentru direcţia N; primăvara, 4,8 m/s pentru NV, 

respectiv 2,3 m/s pentru NE; vara, 4,4 m/s pentru NV, respectiv 2,0 m/s pentru NE şi E; toamna, 3,9 

m/s tot pentru direcţia NV, respectiv 2,1 m/s pentru direcţia NE.
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Fig. 43. Viteza medie anotimpuală a vântului pe direcţii, la sol (m/s) la Cluj-Napoca (după Moldovan 
şi Fodorean, 2002).

Mersul diurn al  frecvenţei vântului pe direcţii  prezintă o regularitate, cu un anumit specific 

pentru fiecare anotimp (Belozerov, 1972). Fluctuaţiile pe direcţii sunt mai mici iarna şi vara, datorând 

maselor de aer mai omogene, respectiv mai mari in anotimpurile de trecere, când contrastele dintre 

masele de aer sunt mai accentuate. În orele de noapte, când circulaţia aerului este mai slabă (minimul  

vitezei vântului se înregistrează în cursul nopţii sau dimineaţa devreme), predomină direcţia V. Acest 

fapt  este  determinat  de  orientarea  culoarului  Someşului  Mic.  Vara,  creşterea  frecvenţei  pe  această 

direcţie se datorează, în parte, şi scurgerii aerului dinspre Munţii Gilăului de-a lungul Someşului Mic, 

sub forma unei brize montane de vale. În orele de zi, datorita încălzirii suprafeţei terestre, vântul se  

intensifică (maximul vitezei se înregistrează în jurul orei l4), iar direcţia predominantă devine cea de 

NV cu deosebire primăvara şi vara.

Este de remarcat frecvenţa important a calmului (45,4 %), cu valoarea cea mai mare in luna 

decembrie (60,6%) şi cea mai mică in luna iunie (31,7 %). Frecvenţa mare a calmului, cu deosebire în 

sezonul rece,  favorizează persistenţa inversiunilor de temperatura,  care,  la rândul lor,  constituie un 
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factor important pentru apariţia şi menţinerea ceţii precum şi pentru împiedicarea disipării poluanţilor 

atmosferice.

4.3.3 Umezeala aerului şi nebulozitatea
Umezeală relativă a aerului este un parametru climatic foarte important, mai ales din punct de vedere 

ecologic şi bioclimatic. Din acest punct de vedere există două praguri critice în funcţie de valoarea 

acestui parametru: umezeala relativă mai mică de 30%, precum şi cea mai mare de 80% (Teodoreanu, 

2002). Astfel, atunci când valorile umezelii sunt mai mici de 30% şi dacă se combină cu temperaturi  

ridicate,  plantele  suferă,  adesea ajungându-se la  stadiul  de ofilire.  Pe de altă  parte,  dacă umezeala 

relativă a aerului este mare, plantele pot compensa eventuale deficite de precipitaţii prin absorbţia prin 

frunze a vaporilor de apă.

În Tabelul  6  sunt  prezentate  valorile  medii  lunare  şi  anuale  ale  umezelii  relative  la  staţiile 

meteorologice din apropierea regiunii studiate (Croitoru, 2006). Se remarcă faptul că valorile umezelii 

relative ale aerului au valori destul de ridicate tot timpul anului (peste 70%), faptul datorându-se în 

mare măsură şi influenţelor oceanice care afectează întreg arealul analizat.

Tabelul 6. Umezeala relativă (%) medie lunară şi anuală (1961-2000) (Croitoru, 2006).

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anual
Cluj-Napoca 86 82 74 71 73 74 74 75 78 80 84 88 78

Dej 88 85 77 72 73 74 74 77 81 83 86 90 80

În evoluţia anuală a umezelii relative maximul apare în decembrie (88%-90%) şi corespunde 

intensificării ciclonice din bazinul nordic al Mării Mediterane, urmate de invazia aerului rece şi umed. 

Minimul  se  înregistrează  în  aprilie  (71%-72%)  şi  este  generat  de  frecvenţa  crescută  a  dorsalelor 

azorice.  In  extremitatea  vestică  a  regiunii,  mai  contribuie  şi  mişcările  descendente  ale  aerului  cu 

caracter de foehn din această perioadă. 
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Nebulozitatea  ca  element  climatic  are  o  influenţă  deosebită  asupra  distribuţiei  şi  variaţiei 

celorlalte elemente şi fenomene climatice cum sunt radiaţia solară, temperatura sau precipitaţia. 

Gradul de acoperire şi felul norilor depind de evoluţia maselor de aer, a fronturilor atmosferice aferente 

şi  de particularităţile suprafeţei  subiacente.  Deasemenea creşterea gradului de poluare contribuie la 

creşterea nebulozităţii.

În Tabelul 7 sunt prezentate variaţiile multianuale ale nebulozităţii în staţia meteorologică Cluj-

Napoca, precum si variaţiile diferitelor genuri de nori. Nebulozitatea totală variază mult de la o lună la 

alta înregistrând, de regulă, un maxim în luna ianuarie şi un minim în luna august. Valorile maxime din 

ianuarie s-au înregistrat ca urmare a intensificării activităţilor ciclonice de deasupra Mării Mediterane, 

în urma retragerii spre sud a anticiclonului azoric şi a întăririi către latitudinile mijlocii ale depresiunii 

islandeze. De asemenea, inversiunile termice specifice sezonului rece contribuie şi ele la dezvoltarea 

nebulozităţii  stratiforme.  Valorile  minime  din  august  sunt  determinate  de  persistenţa  regimului 

anticiclonic la nivelul întregii ţări.

Norii, aparţinând diferitelor genuri, se formează ca urmare a deplasării fronturilor atmosferice, 

precum şi a convecţiei termice.

Norii Stratus sunt norii frontali, ce caracterizează mai ales în sezonul rece. Norii Stratocumulus, 

cu  o  frecvenţă  mai  mare  decât  Stratus,  sunt  caracteristice  tot  în  sezonul  rece.  Fiind  nori  frontali, 

Nimbostratus  înregistrează  cele  mai  mari  valori  medii  lunare  tot  în  timpul  iernii  când  activitatea 

frontală este mai intensă. În general aceste acest gen de nori dau precipitaţii abundente. 

Formaţi în principal pe seama curenţilor verticali ascendenţi care se dezvoltă în masele de aer instabile 

(convecţia  termică),  norii  Cumulus  prezintă  o  frecvenţă  maximă vara.  Cele  mai  mici  valori  medii 

lunare se înregistrează iarna, mai ales în decembrie şi ianuarie, când frecvenţa nu depăşeşte 1%. Norii 

Cumulonimbus,  ca  şi  Cumulus,  sunt  nori  de  origine  convectivă  care  înregistrează  cea  mai  mare 

frecvenţă în luna iunie, în medie 12,7 %. În aceste situaţii des se produc precipitaţii torenţiale, furtuni 

cu descărcări electrice, grindină. Norii Cumulus şi Cumulonimbus au un caracter local, cu dimensiuni 

mai mici.
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În cursul anului norii Altocumulus au o distribuire uniformă, în medie de 29,9%. În deosebire, 

norii  altostratus sunt nori  frontali,  astfel  au o frecvenţă mai  redusă decât norii  Alocumulus.  Aceşti 

genuri de nori produc precipitaţie rar şi într-o cantitate mai mică.

Norii cirrus sunt nori superiori formaţi în cadrul sistemelor frontale. Ca urmare ele prezintă o 

repartiţie relativ uniformă la nivelul întregii ţări. De-a lungul anului ele sunt prezente într-un procent 

mai  ridicat  în  lunile  sezonului  rece.  Acest  gen  de  nori  este  indiferent  din  punct  de  vedere  al 

precipitaţiilor.
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Tabelul 7. Mediile lunare şi anuale ale nebulozităţii în % (100% denotând cer acoperit) la Cluj-Napoca (1973-2006) (Eastman, 2012).

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Anual
Nebulozitate totală 79,0 71,6 70,7 73,8 64,6 66,0 58,6 54,6 55,3 63,3 73,5 64,6 66,3
Altocumulus 29,1 29,5 28,9 31,3 30,1 29,7 26,0 23,8 28,7 34,7 34,0 33,6 29,9

Altostratus 2,3 2,8 2,6 3,6 3,0 1,6 1,3 0,9 2,0 2,7 2,3 3,0 2,3
Cumulonimbus 0,6 0,6 1,6 5,0 9,1 10,4 9,2 6,2 2,7 1,3 1,4 0,5 4,1
Cumulus 1,6 2,6 4,2 10,0 11,7 13,7 13,4 11,1 8,0 5,0 1,9 0,7 7,0
Cirrus 13,9 13,3 17,6 14,6 13,6 9,4 5,8 6,4 10,2 11,8 11,4 13,4 11,8
Nimbostratus 12,2 14,5 12,4 10,5 6,9 4,6 2,8 3,6 3,6 4,3 10,0 11,6 8,1
Stratocumulus 19,1 19,0 16,9 14,1 10,9 9,8 8,4 9,5 15,1 15,8 18,2 21,6 14,9
Stratus 14,2 17,4 15,2 10,5 5,9 4,6 3,5 3,1 6,5 9,8 17,3 18,9 10,6
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4.3.4. Regimul de precipitaţie şi evaporaţia
Alături de temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice constituie cel mai important element climatic 

de  care depinde,  în  mare măsură,  rezerva  de umezeală  a  solului  şi  alimentarea râurilor.  Circulaţia 

generală a atmosferei împreună cu relieful şi cu configuraţia suprafeţelor active determină distribuţia 

spaţială şi temporală a precipitaţiilor atmosferice. 

În cadrul studiului s-a întocmit harta la scara mare a precipitaţiilor medii anuale (Fig. 44, Fig. 

45,  Fig.  46).  Pe baza relaţiilor P=f(Hm) din şiruri  de date provenite de la staţii  meteorologice din  

Depresiunea Transilvaniei harta scoate în evidenţă zonalitatea cantităţilor de precipitaţie în zonă.

În arealul ROSCI 0074 cele mai reduse cantităţi (580 - 600 mm) cad pe treptele de relief mai 

coborâte din nord-vestul teritoriului (Fig. 44). Pe treptele de relief intermediare, cantităţile anuale se 

menţin între 600-650 mm, iar pe cele înalte din est, ajung la 650-700 mm, pe alocuri chiar peste aceste 

valori. Creşterea cantităţilor de precipitaţii este determinată de refacerea fronturilor atmosferice şi de 

frecvenţa mai mare a ploilor de natură termoconvectivă şi orografică.
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Fig. 44. Repartiţia cantităţilor de precipitaţii medii anuale pentru arealul ROSCI 0074
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Fig. 45. Repartiţia cantităţilor de precipitaţii medii anuale pentru arealul ROSCI 0356.
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Fig. 46. Repartiţia cantităţilor de precipitaţii medii anuale pentru arealul ROSCI 0394.
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Dependent de particularităţile circulaţiei generale a atmosferei au avut loc variaţii neperiodice 

ale  cantităţilor  anuale de precipitaţii,  astfel  în  perioada dintre  1961-2000 s-au înregistrat  şi  abateri 

destul de consistente, atât în domeniul excedentar, cât şi în cel deficitar (Croitoru, 2006). Cele mai mari 

cantităţi anuale de precipitaţii s-au înregistrat în anii cu predominarea activităţii ciclonice şi frontale.  

Astfel, cantităţile maxime anuale de precipitaţii în perioada studiată au depăşit frecvent  800-850 mm 

(850 mm la Cluj-Napoca, 876 mm la Dej). Cele mai mici cantităţi anuale de precipitaţii s-au înregistrat 

în anii cu circulaţie predominant anticiclonică, cu advecţii ale aerului cald tropical sau continental. În 

anii deficitari pluviometric, sumele anuale cele mai mici au coborât mult sub 500 mm/an, 340 mm la 

Cluj-Napoca, 409 mm la Dej.

Caracterul continental al climei se manifestă şi printr-o repartiţie neuniformă a precipitaţiilor în 

timpul  anului.  În  ceea  ce  priveşte  cantităţile  semestriale  de  precipitaţie  se  constată  faptul  că,  în 

semestrul cald, acestea sunt mult superioare celor din semestrul rece ajungându-se în anumite situaţii la 

raportul 2/1 sau chiar mai mare.

Iarna,  cantităţile  de  precipitaţii  sunt  cele  mai  reduse,  variind  între  82  şi  120  mm,  ceea  ce 

reprezintă 15%-19% din cantitatea anuală. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii din acest interval se 

înregistrează în luna februarie.

Primăvara, ca urmare a intensificării activităţii ciclonice din atlantic şi a pătrunderii maselor de 

aer umed, cantităţile de precipitaţii cresc la 145 - 153 mm, reprezentând 1/4 din media anuală. Între 

lunile martie-aprilie şi aprilie-mai, creşterile lunare sunt de 20-35 mm, fiind cele mai ridicate în cursul 

anului şi printre cele mai mari din ţară.

Vara, când proceselor frontale li se adaugă şi cele de convecţie termică, se înregistrează cele mai 

abundente cantităţi de precipitaţii (223-235 mm), reprezentând 36%-42% din totalul anual. Luna iunie 

este  cea  mai  ploioasă,  înregistrând  între  80  şi  90  mm.  Cantităţile  de  precipitaţii  din  lunile  iunie 

reprezintă între 14 şi 16% din totalul anual.

Toamna, ca o consecinţă a slăbirii activităţii ciclonice precum şi a convecţiei termice, cantităţile 

de precipitaţii se reduc cu 100-140 mm faţă de vară, reprezentând între 18% şi 20% din media anuală. 
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În general, mediile multianuale de toamnă nu scad sub 30-40 mm, dar nici nu depăşesc 60 mm, în nici 

o lună.

Din distribuţia cantităţilor lunare de precipitaţii în timpul anului, rezultă un maxim pluviometric 

în iunie  şi un minim pluviometric în februarie-martie (Tabelul 8).

Tabelul 8. Cantităţile de precipitaţii medii lunare multianuale (1961-2000) (Croitoru, 2006).

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anual
Cluj-Napoca 25,5 22,9 24,8 45,1 74,8 86,8 83,9 65 39,7 32,8 31,1 34,1 566,5

Dej 39,1 29,7 32,0 50,1 70,5 87,7 69,9 65,8 44,7 40,5 42,0 50,2 622,2

Cele mai mari cantităţi lunare au atins, uneori, limite superioare sumelor medii corespunzătoare 

ale  anotimpului  respectiv,  fiind  provocate,  de  obicei,  de  averse  puternice  de  natură  frontală  sau 

convectivă. Iarna, cantităţile maxime s-au produs în luna februarie (la Cluj-Napoca maximă în luna 

februarie a fost 67,8 mm, media anotimpuală fiind 83,3 mm, iar la Dej maximă în luna februarie a fost 

84,7 mm, media anotimpuală fiind 119,7 mm,). Vara, în luna iunie cad cele mai abundente ploi (la 

Cluj-Napoca maximă în luna iunie a fost 197,1 mm, media anotimpuală fiind 235,7 mm, iar la Dej 

maximă în luna iunie a fost 223 mm, media anotimpuală fiind la fel 223,3 mm). Toamna, cantităţile 

lunare maxime sunt intermediare celor de vară şi respectiv de iarnă.

Cele mai mici cantităţi lunare au ajuns la 0,3 mm în februarie şi martie. În luna februarie a fost 

semnalată chiar şi lipsa precipitaţiilor în staţia Cluj-Napoca în perioada studiată (Croitoru, 2006). 

Cantităţile maxime de precipitaţii în 24 de ore prezintă o semnificaţie hidrologică deosebită prin 

efectul  supraumezirii  terenurilor  şi  a  proceselor  morfodinamice declanşate  pe versanţi  sau în  albia 

râurilor. Ele sunt specifice pentru perioada caldă a anului, când alături de procesele frontale se dezvoltă 

şi cele convective.

Dintre cantităţile maxime anuale de precipitaţii în 24 de ore înregistrate în regiune, frecvenţa 

cea mai mare revine valorilor cuprinse între 30 şi 50 mm. 
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Cantităţile maxime lunare de precipitaţii în 24 de ore se repartizează neuniform în timpul anului 

(Tabelul 9). În jumătatea caldă a anului se produc cantităţile cele mai mari, peste 50 mm, în timp ce în 

jumătatea rece a anului,  se produc cantităţile cele mai mici,  frecvenţa maximă (35-45%), revenind 

valorilor de 20-30 mm.

Tabelul 9. Cantităţile maxime căzute în 24 h (1961-2000) (Croitoru, 2006).

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Cluj-Napoca 23,6 37,5 29,4 41,9 49,5 63,2 81,6 60,7 41,7 29,2 25,8 30,5

Dej 39,1 29,7 32,0 50,1 70,5 87,7 69,9 65,8 44,7 40,5 42,0 50,2

Valoarea medie a intensităţii maxime a precipitaţiilor este de 2,11 mm/min, iar intensitatea cea 

mai mare a atins 6,80 mm/min, în ziua de 6 iulie 1997. În cursul anului intensitatea maximă apare cel  

mai frecvent în luna iunie (în 11 din totalul celor 33 de ani analizaţi), urmând apoi lunile iulie (în 10 

ani), august (în 8 ani), septembrie (în 3 ani) şi mai (într-un singur an) (Moldovan şi Fodorean, 2002).

Frecvenţa  zilelor  cu  precipitaţii  se  menţine  în  jur  de  112  de  zile  iar  în  regimul  anual  al  acestui 

parametru pluviometric se observă un maxim în mai-iunie (12-16 zile)  şi un minim în septembrie-

octombrie (8-10 zile) (Fig. 47, Fig. 48. Fig. 49.).

Odată cu creşterea valorilor, frecvenţa anuală a zilelor cu diferite cantităţi de precipitaţii devine 

mai redusă, de la 105-120 zile în cazul precipitaţiilor peste 1,0 mm, la 2-3 zile în cazul celor peste 20 

mm (CARPATCLIM).
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Fig. 47. Numărul zilelor cu cantitatea de precipitaţie mai mare de 1 mm la Făgetul Clujului – Valea  
Morii (CARPATCLIM)

Fig. 48. Numărul zilelor cu cantitatea de precipitaţie mai mare de 1 mm la Poienile de la Şard  
(CARPATCLIM)
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Fig. 49. Numărul zilelor cu cantitatea de precipitaţie mai mare de 1 mm la Someşul Mic  
(CARPATCLIM)

Cunoaşterea  particularităţilor  stratului  de  zăpadă  are  o  mare  importanţă  deoarece  zăpada 

acţionează ca suprafaţă activă în perioada rece a anului,  reflectând o mare parte a radiaţiei  solare. 

Totodată, zăpada împiedică pierderea căldurii din sol şi constituie o sursă majoră a umezelii acestuia şi 

a scurgerii apei în râuri, în perioada de primăvară.

Numărul mediu anual al zilelor cu precipitaţii sub formă de ninsoare este de 35,5, respectiv 

9,7% din numărul de zile dintr-un an. Ninsorile cad în intervalul octombrie - aprilie, cu un maxim în 

luna ianuarie (11 zile). În zona studiată, stratul de zăpadă poate fi prezent în intervalul octombrie - 

aprilie, ceea ce înseamnă întreg semestrul rece şi prima lună a semestrului cald al anului. Numărul 

mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 55, valorile medii lunare fiind cuprinse între 3 în luna 

noiembrie, respectiv 18 în luna ianuarie. Numărul maxim lunar de zile cu strat de zăpadă variază între 2 

în luna octombrie şi 31 în lunile decembrie şi ianuarie. 

Fig. 50., Fig. 51., Fig. 52. arată variaţia mediilor multianuale (1961-2010) a grosimii stratului de 
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zăpadă în regiunea studiată. În cursul anului, valorile cele mai ridicate ale grosimii stratului de zăpadă 

se întâlnesc în luna februarie cu valorile cuprinse între 7-12 cm.

Fig. 50. Grosimea medie lunară (cm) a stratului de zăpadă la Făgetul Clujului – Valea Morii  
(CARPATCLIM) (1961-2010)
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Fig. 51. Grosimea medie lunară (cm) a stratului de zăpadă la Poienile de la Şard (CARPATCLIM) 
(1961-2010)

Fig. 52. Grosimea medie lunară (cm) a stratului de zăpadă (CARPATCLIM) la Someşul Mic (1961-
2010)
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Pe lângă cantităţile de precipitaţie evapotranspiraţia este un proces extrem de important prin 

pierderea  combinată  a  umidităţii  solului,  prin  evaporare  directă  şi  prin  transpiraţia  plantelor.  Ea 

reprezintă  un element  important  pentru  atenuarea  efectelor  negative ale  cantităţilor  excedentare  de 

precipitaţii. 

Evapotranspiraţia  potenţială  este  definită  ca  ansamblul  pierderilor  de apă prin evaporaţie  şi 

transpiraţie a unei pături vegetale de referinţă (în general gazon), care acoperă în totalitate terenul, 

având o înălţime uniformă de câţiva centimetri, alimentată abundent cu apă, în stadiul de dezvoltare 

vegetală maximă (Clima României, 2008).

Fig. 53., Fig. 54., Fig. 55. demonstrează valorile lunare de evapotranspiraţia potenţială calculată 

pe  regiunea  studiată.  Astfel  valorile  de  evapotranspiraţie  potenţială  sunt  mai  ridicate  de-a  lungul 

sezonului cald, cu maximă în luna iulie (124 mm). 

Evapotranspiraţia potenţială medie anuală este de 630 mm, valorile mai ridicate se află în cazul 

arealului ROSCI 0394, Someşul Mic cu 645 mm şi arealului RPSCI 0356, Poienile de la Şard cu 637 

mm, iar valorile mai reduse caracterizează arealului ROSCI 0074, Făgetul-Clujului - Valea Morii cu 

608 mm. 

Valorile sunt uşor mai mari decât cele ale precipitaţiilor atmosferice care nu depăşesc această 

valoare decât în extremităţile vestice şi nordice, la contactul cu regiunea montană. Acest bilanţ are o 

deosebită importanţă în formarea fenomenului de secetă în regiunile respective.
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Fig. 53. Evapotranspiraţia potenţială medie lunară la Făgetul Clujului – Valea Morii (CARPATCLIM)  
(1961-2010)

Fig. 54. Evapotranspiraţia potenţială medie lunară la Poienile de la Şard (CARPATCLIM) (1961-
2010)
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Fig. 55. Evapotranspiraţia potenţială medie lunară (CARPATCLIM) la Someşul Mic (1961-2010)

Indexul  Reconnaissance  Drought  (IRD)  calculată  pentru  un  pas  de  timp  de  3  luni  oferă  o 

comparaţie a raporturilor dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia potenţială într-o anumită 

perioadă  de  trei  luni  consecutive  cu  raportul  multianual  pentru  aceleaşi  trei  luni.  Cu alte  cuvinte, 

valoarea IRD calculată pe un pas de timp de 3 luni pentru luna martie compară raportul respectiv din  

lunile  ianuarie-februarie-martie  dintr-un anumit  an  cu  raportul  mediu  din  lunile  ianuarie-februarie-

martie din toţi anii analizaţi.

Indexul  reflectă  condiţiile  de umezeală pe termen mediu şi  oferă o estimare anotimpuală a 

raportului dintre precipitaţie şi evapotranspiraţie. Tabelul 10. prezintă frecvenţele pe clase de valori 

IRD din care reiese faptul că, la nivelul regiunii, majoritatea lunilor se încadrează în categoria normal  

din punct de vedere al  raportului dintre  cantitatea de precipitaţii  şi  evapotranspiraţia  potenţială,  cu 

valoarea medie de 67,4%. Următoarea categorie  din punct de vedere al  frecvenţelor  este  categoria 

moderat secetos (16,6%) şi categoria moderat umed (16,2%). Celelalte categorii cu risc pluviometric 

are o pondere mai mică de 10%. Frecvenţe ale situaţiilor de secete din cauza evapotranspitaţiei intense 
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se pot detecta mai ales în Poienile de la Şard. În valea Someşului Mic fenomenul de secetă şi situaţiile 

umede sunt mai bine echilibrate. 

Tabelul  10. Frecvenţa  (%)  pe  clase  de  valori  IRD  (raport  dintre  cantitatea  de  precipitaţii  şi 
evapotranspiraţia potenţială) (CARPATCLIM) (1961-2010).

Somesul 
Mic

Poienile de la 
Şard

Fagetul Clujului – 
Valea Morii Media reg.

Extrem de secetos 2,5 3,4 3,0 3,0

Foarte secetos -2,5 -3,4 -3,0 -3,0

Moderat secetos 17,1 16,4 16,2 16,6

Normal 66,6 68,2 67,4 67,4

Moderat umed 16,6 15,6 16,4 16,2

Foarte umed -1,0 -1,2 -0,8 -1,0

Extrem de umed 0,7 1,0 0,8 0,8
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4.4. Factorii geografici

4.4.1. Influenţa reliefului şi învelişul vegetal, climatopurile
În cea mai mare parte a regiunii studiate se impune tipul de climat al dealurilor şi podişurilor joase cu  

altitudini cuprinse între 400-550 m.  Climatul de dealuri  se nuanţează în funcţie de altitudine şi  de 

expunerea  reliefului  faţă  de  advecţia  maselor  de  aer  umede  din  sectorul  vestic.  Gradul  de 

continentalism se  accentuează  odată  cu  creşterea  altitudinii  reliefului,  de  la  est  la  vest.  Condiţiile 

climatice variază între limite destul de largi, pe un spaţiu relativ restrâns, fiind caracterizate în general 

prin veri răcoroase şi ierni blânde şi umede, influenţate direct de masele de aer vestice şi de prezenţa 

arcului carpatic, care protejează regiunea de curenţii reci din nord-est şi est.

Sub  aspect  topoclimatic  zona  studiată  cuprinde  trei  climatopuri  naturale  -  de  versant  cu 

expoziţie sudică,  de versant cu expoziţie nordică,  şi  unul de luncă (Moldovan şi  Fodorean, 2002). 

Climatopul de versant cu expoziţie sudică se caracterizează prin variaţii mai mari ale temperaturii şi 

printr-o mai intensă circulaţie locală a aerului. În cazul climatopului de versant cu expoziţie nordică 

variaţiile termice sunt mai mici, iar circulaţia locală a aerului este mai puţin intensă. Climatopul de 

luncă prezintă variaţii termice diurne mai mari, dese inversiuni de temperatură şi o frecvenţă sporită a 

fenomenelor de iarnă, care afectează mai ales partea inferioară a versanţilor

Influenţa  vegetaţiei  asupra  elementelor  climatice  şi  a  proceselor  hidrologice  se  reflectă  în 

circulaţia, distribuţia spaţială şi în regimul anual al apei din bazinele hidrografice (Konecsny, 1997).

Vegetaţia protejează solul împotriva eroziunii datorită faptului că cea mai mare parte a energiei 

cinetice a ploilor este absorbită de către vegetaţie. Pădurea acţionează ca un burete, prin intermediul 

coroanei arborilor, reţine o mare cantitate de apă şi, deci, micşorează scurgerea, dar în acelaşi timp 

măreşte  cantitatea  de  apă  infiltrată  în  sol.  În  Depresiunea  Transilvaniei  într-un  bazin  hidrografic 

acoperit aproape complet de pădure (Sovata, 87%), în cazul unei ploi de durată, dar de intensitate mică 
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şi într-o perioadă de calm, cantitatea de apă reţinută de coroana copacilor poate să ajungă la 9 mm. Într-

un  bazin  hidrografic  cu  suprafeţe  reduse  de  pădure  (Nadăş,  la  staţia  Mera  20%),  cantitatea  de 

precipitaţie reţinută de vegetaţie se reduce la 3,6 mm (Konecsny, 1997). Acelaşi autor menţionează  că 

vegetaţia contribuie la pierderea apei din sol prin evapotranspiraţie, astfel, grâul are nevoie în perioada 

de  germinare  şi  de  creştere  de  375  mm  de  precipitaţii,  iar  arboretul  de  fag  consumă  prin 

evapotranspiraţie între 417-418 mm pe an. 

În ansamblu în cazul  arealelor  ROSCI 0394, ROSCI 0356 şi  ROSCI 0074  nu există  limite 

termice sau hidrice care să îngrădească domeniul forestier. Fenomenul de uscare apare rar în păduri şi 

se datorează unor cauze multiple (secetă prelungită, îngheţuri târzii, exces de apă stagnantă, defolieri 

prin insecte etc.).

4.5. Microclimatul arealului Făgetul Clujului – Valea Morii
Microclima  este  rezultatul  variaţiilor  specifice  ale  elementelor  climatice,  condiţionate  de  formele 

elementare  ale  diferitelor  suprafeţe  active  (panta  unui  deal,  luncă,  terasă,  mlaştină,  covor  vegetal 

omogen).

În perioada de 10-17.04.2014 s-a efectuat măsurători microclimatice în Făgetul Clujului – Valea 

Morii cu scopul de a elaborarea un studiu privind variaţia specifică a parametrilor atmosferice privind 

habitate caracteristice zonei, şi anume habitatul uscat de pajişte, habitatul uscat de pădure, habitatul 

umed de pajişte şi habitatul umed de pădure.

În  cadrul  măsurătorilor  experimentale  s-a  montat  două  staţii  meteorologice  automate  care 

măsurau parametrii de temperatură la 2m, umezeala relativă, viteza şi direcţia vântului la 2m, şi radiaţia 

solară. Datele au fost înregistrată în interval de 10 minute. De asemenea s-a efectuat măsurători clasice 

privind temperatura şi umezeala relativă a suprafeţei activă şi temperatura solului în adâncimile de 10 

şi 15 cm. Fig. 56 arată localizare celor patru puncte de măsurare în arealul ROSCI 0074.

În perioada de 10-13.04.2014 au fost elaborate măsurători simultane în punctele de habitat uscat 

de pajişte şi de habitat uscat de pădure. Distanţa dintre cele două puncte este 298 m.
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Fig. 56. Punctele de măsurare microclimatice în arealul ROSCI 0074

Variaţia temperaturii  aerului la 2m în cele două puncte de măsurare indică temperatură mai 

ridicată  în  pajişti  (5  0C)  urmat  de  cea  a  pădurii  (4,8  0C).  Se  remarcă  decalajul  în  schimbarea 

temperaturii în mediul pădurii faţă de terenul mai deschis (Fig. 57). Mersul şi amplitudinea temperaturii 

în pajişte şi în pădure este asemănător. 

Valorile de temperatură aerului la 2m şi pe suprafaţa activă au un mers zilnic diferit în cazul 

pajiştilor, fiind mai ridicate cu 0,4 oC pe suprafaţă având şi abaterea standard mai mare. În pădure nu s-

a constatat această diferenţiere în temperatură a celor două nivele.
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Fig.  57.  Temperatura aerului  în 2 m în punctele  de măsurarea microclimatice în perioada de 10-
13.04.2014 în arealul ROSCI 0074.

În pădure temperatura solului arată un mers mai echilibrat decât în cazul datelor măsurate în 

pajişi, primul având abaterea standard de 0,48 oC la 10 m adâncime şi 0,38 oC la 15 cm adâncime, iar la 

pajişte aceste valori sunt 1,51 oC şi 0,97 oC respectiv (Fig. 58). Temperatura solului în pădure este mai 

scăzută cu 1,1 0C la 10 cm, şi cu 0,4 0C la 15 cm decât temperaturile în cazul pajiştilor în adâncimile 

respective.  De  asemenea  se  menţine  faptul  că  în  cazul  terenului  mai  deschis  temperatura  aerului 

influenţează  semnificativ  variaţia  zilnică  a  temperaturii  solului  chiar  până  la  15 cm, iar  în  pădure 

temperatura solului reflectă într-o măsura mai mică variaţia zilnică a temperaturii aerului.
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Fig.  58. Temperatura solului în 10 şi 50 cm adâncime în punctele de habitatul uscat de pajişte (a) şi habitatul uscat de pădure (b) în  
perioada de 10-13.04.2014.
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În ceea ce priveşte umiditatea aerului perioada respectivă se caracterizează prin valorile ridicate 

datorită activităţilor ciclonice (Fig. 59). A doua şi a patra zi situaţia inversă (umiditatea relativă puţin 

mai ridicată în pajişte) se datorează decalajului scăderii a temperaturii în pădure faţă de pajişti (se 

menţionează faptul, că valorile umezelii relative sunt influenţate în mare măsură de temperatura aerului 

lângă conţinutul de vapori de apă).

Fig.  59.  Umezeala  relativă  în  2  m  în  punctele  de  măsurarea  microclimatice  în  perioada  de  10-
13.04.2014 în arealul ROSCI 0074.

Pădurea constituie un obstacol important în calea vântului, modificându-i direcţia şi intensitatea. 

Având o pădure  cu  densitate  de vegetaţie  ridicată,  viteza  medie  vântului  de 1,69 m/s  măsurată  în 

punctul arealului deschis scade la zero tot timpul în punctul de măsurare amplasat în pădure.

În  a  doua  parte  a  perioadei  de  măsurătorilor  microclimatice,  între  14-17.04.2014,  au  fost 

elaborate măsurători simultane în punctele de habitat umed de pajişte şi de habitat umed de pădure. 

Distanţa dintre cele două puncte este 137 m.

Precum şi  în  cazul  habitatelor  uscate,  particularităţile  microclimatice  ale  habitatelor  umede 

prezintă anumite aspecte specifice. Temperatura aerului la 2m se individualizează bine la pajişte şi în 

pădure (Fig. 59), indicând valori mai ridicate în timpul zilei în zona mai deschisă. 
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Valorile de temperatură aerului la 2m şi pe suprafaţa activă au un mers zilnic mai homogen 

decât în cazul habitatul uscat.

Fig.  60 Temperatura aerului  în  2 m în punctele  de măsurarea microclimatice  în  perioada de  14-
17.04.2014 în arealul ROSCI 0074.
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Ecartul temperaturilor de sol sunt mai aproape în cazul habitatelor umede decât în cazul celor uscate. În acelaşi timp se constată şi  

aici o diferenţă dintre mersul zilnice al valorilor denotând o abatere mai mare în zona pajiştilor (Fig. 61).

Fig.  61. Temperatura solului în 10 şi 50 cm adâncime în punctele de habitatul umed de pajişte (a) şi habitatul uscat de pădure (b) în  
perioada de 14-17.04.2014
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Fig.  62 arată variaţia zilnică a umezelii relative în punctele de măsurare. Având o activitate 

ciclonică în continuare, valorile sunt ridicate mai ales în timpul nopţii. Temperaturile mai ridicate şi 

astfel umezeală relativă mai scăzută se caracterizează şi aici microclimatul pădurii.

Fig.  62 Umezeala  relativă  în  2  m  în  punctele  de  măsurarea  microclimatice  în  perioada  de  14-
17.04.2014 în arealul ROSCI 0074

Având o pădure cu densitate de vegetaţie ridicată, viteza medie vântului de 0,85 m/s măsurată în 

punctul arealului deschis în perioada 14-17.04.2014 scade la zero tot timpul în punctul de măsurare 

amplasat în pădure.

4.6. Fenomene atmosferice periculoase
Fenomene atmosferice periculoase care înglobează atât fenomenele meteorologice de scurtă durată, cât 

şi pe cele climatice, de durată lungă au un impact suficient de mare pentru a fi sesizată gravitatea 

situaţiilor respective. Manifestarea cu intensitate a acestor fenomene determină în mod obişnuit pagube 

pentru unele sectoare economice, punând de asemenea în pericol bunurile şi chiar viaţa oamenilor. Ca 
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urmare,  studiul  prezintă  fenomenele  atmosferice  periculoase  care  au  o  frecvenţă  mai  ridicată  în 

regiunea studiată.

 

4.6.1. Ceaţa, grindină, brumă 

Ceaţa reprezintă o suspensie atmosferică de picături foarte mici, care reduc vizibilitatea sub 1 km. La 

staţia meteorologică Cluj-Napoca numărul zilelor cu ceaţă întru-un an se află între 40-50 de zile, iar la 

staţia meteorologică Dej fiind de 80-100 zile (Clima României, 2008).

Fig.63 prezintă variaţia interanuală a frecvenţei ceţii la staţia meteorologice Cluj-Napoca. O 

frecvenţă mai ridicată caracterizează lunile de toamnă şi de iarnă, cu valorile 3,6% şi 5,1% respectiv. 

Formarea ceţii are un caracter local fiind determinată de circulaţia maselor de aer, a curenţilor de aer 

respectiv a caracteristicilor suprafeţelor subiacente.

Fig. 63. Frecvenţa ceţii în %, medii lunare multianuale (1971-2001) (Eastman, 2012).

Grindina  cade  frecvent  în  sezonul  cald  al  anului  din  norii  Cumulonimbus,  fiind  însoţit  de 

averse de ploaie, oraje şi vânt tare. În cursul zilei, grindina se produce cu o frecvenţă maximă în după-
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amiezile  caniculare de vară,  când convecţia  termică atinge punctul  culminant.  În  regiunea studiată 

numărul mediu anual de zile cu grindină se află între 2-4 în jurul oraşului Cluj-Napoca, iar între 2-4 

zile la Dej (Clima României, 2008). Numărul mediu lunar de zile cu grindină creşte din luna aprilie  

spre  vară,  având  un  maxim  în  iunie,  după  care  scade  spre  toamnă,  intervalul  cel  mai  favorabil  

producerii grindinei fiind lunile mai, iunie şi iulie. 

În  anotimpurile  de tranziţie,  în  condiţiile  unor  advecţii  de aer  reci  se  produc îngheţurile  şi 

brumele timpurii de toamnă şi cele târzii de primăvară. Bruma reprezintă o depunere de cristale foarte 

fine de gheaţă observată pe sol şi pe obiectele de la sol. Condiţiile optime de producere a brumei sunt  

regimul anticiclonic cu timp senin şi calm, umezeală relativă ridicată şi temperaturi negative ale aerului 

(intensitatea  maximă  a  depunerilor  observându-se  la  temperaturi  de  -2  …-3  oC).  În  Depresiunea 

Transilvaniei înregistrează anual un număr de 40-50 de zile cu brumă (Clima României, 2008). La 

staţia meteorologică Cluj-Napoca numărul mediu anual de zile cu brumă este între 70 şi 90, iar la staţia 

meteorologică Dej peste 90 de zile (Clima României, 2008).

4.6.2 Excesul de precipitaţii şi secete atmosferice

Perioadele pluviometrice excedentare precum şi fenomenele de secetă  se pot  identifica cu ajutorul 

indicelui standardizat de precipitaţii  (ISP).  ISP este  un număr care arată abaterea cu care valoarea 

observată în cantitatea de precipitaţii deviază faţă de valoarea multianuală. Cu cât situaţiile de excedent 

(anormal de umede) sau de secetă devin mai severe, atât indicele va avea valori mai mari, respectiv mai 

mici. Pe baza valorilor ISP s-a elaborat calificativele pluviometrice prezentate în Tabelul 11. 

Indexul  ISP calculată  pentru un pas  de timp de  3 luni  oferă  o comparaţie  a  cantităţilor  de 

precipitaţii  căzute  într-o  anumită  perioadă  de  trei  luni  consecutive  cu  totalul  precipitaţiilor  pentru 

aceleaşi trei luni din toţi ani din şirul de date existente. De exemplu, valoarea ISP calculată pentru luna 

august în arealele agricole ar putea redă tendinţa precipitaţiilor în timpul stadiilor reproductive şi de 

formare a bobului (lunile iunie, iulie august).
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În studiu au fost determinate valorile ISP pentru un pas de timp de 3 luni în regiunea studiată,  

iar Tabelul 11. prezintă frecvenţa acestei valori pe diferite clase pluviometrice. Analiza frecvenţei pune 

în evidenţă o distribuţie echilibrată la nivelul regiunii studiate, 63-66% din cazuri se află în categoria 

normală din punct de vedere pluviometric. Faţă de aceste valori, frecvenţa mai ridicată a situaţiilor de 

secetă  (deficit  pluviometric)  sunt  detectate  mai  ales  în  lunile  de  vară  şi  de  toamnă.  Primăvara  se 

caracterizează mai ales prin situaţii  de excedent pluviometric (moderat umed) în toată regiunea.  În 

Valea Someşului Mic şi la Făgetul Clujului – Valea Morii lunile de vară sunt echilibrate din punct de  

vedere  pluviometric,  iar  în  cazul  Poienile  de  la  Şard  se  constată  o  frecvenţă  mai  mare  de  umede 

moderate.
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Tabelul 11. Frecvenţa pe clase de valori IRD (raport dintre cantitatea de precipitaţii şi evapotranspiraţia 
potenţială) (CARPATCLIM) (1961-2010)

Someşul Mic Poienile de la 
Şard

Fagetul Clujului – 
Valea Morii Media reg.

Iarna
Extrem de secetos 2,0 2,7 2,0 2,3

Foarte secetos 6,1 5,4 7,4 6,3

Moderat secetos 8,8 9,5 6,8 8,3

Normal 64,9 66,2 66,9 66,0

Moderat umed 12,2 8,1 8,8 9,7

Foarte umed 4,7 8,1 7,4 6,8

Extrem de umed 1,4 0,0 0,0 0,5

Primăvara
Extrem de secetos 3,3 3,3 2,7 3,1

Foarte secetos 5,3 4,7 4,7 4,9

Moderat secetos 10,7 11,3 12,0 11,3

Normal 64,0 62,0 62,7 62,9

Moderat umed 13,3 13,3 13,3 13,3

Foarte umed 2,7 5,3 3,3 3,8

Extrem de umed 0,7 0,0 1,3 0,7

Vara
Extrem de secetos 0,7 0,7 0,7 0,7

Foarte secetos 2,7 4,7 4,7 4,0

Moderat secetos 14,0 13,3 10,0 12,4

Normal 64,7 61,3 65,3 63,8

Moderat umed 9,3 14,0 8,7 10,7
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Foarte umed 6,7 4,7 8,7 6,7

Extrem de umed 2,0 1,3 2,0 1,8

Toamna
Extrem de secetos 1,3 1,3 1,3 1,3

Foarte secetos 4,7 5,3 4,7 4,9

Moderat secetos 12,7 12,0 14,0 12,9

Normal 64,0 66,7 64,0 64,9

Moderat umed 10,7 8,0 10,0 9,6

Foarte umed 6,7 4,0 3,3 4,7

Extrem de umed 0,0 2,7 2,7 1,8

În ansamblu în regiunea sudiată, precum şi în întreaga Depresiune a Transilvaniei, perioadele 

deficitare pluviometric au o frecvenţă aproximativ egală cu cea a perioadelor excedentare pluviometric 

(Holobâcă, 2010). Evenimentele normale din punct de vedere pluviometric sunt net predominante în 

comparaţie  cu  cele  care  caracterizează  variaţia  extremă.  Frecvenţele  de  ocurenţă  a  evenimentelor 

secetoase de scurtă durată (3 luni) sunt cuprinse între 15,3% şi 19%, iar frecvenţa evenimentelor de 

exces de precipitaţii se înscrie între 12,3% şi 18,3%. Totuşi repartiţia spaţială a fenomenelor de secetă 

sau de excedent pluviometric este influenţată de factori locali, precum relieful sau vegetaţia. 
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5. Subcapitolul pedologie

5.1. Solurile prezente în ROSCI0074
În  strânsă  concordanţă  cu  substratul  litologic,  relieful,  sistemul  hidrografic,  condiţiile  climatice  şi 

vegetaţia, învelişul de sol al ariei protejate este variat şi diversificat. 

În cadrul ROSCI 0074 solurile cele mai extinse aparțin argiluvisolurilor (80 %), urmate de molisoluri 

slab dezvoltate (8 %), cambisoluri (8 %), câteva areale restrânse cu vertisoluri tipice respectiv cu cele  

trunchiate neevoluate. 

Harta  pedologică  a  fost  efectuată  prin  documentarea  bazelor  de  date  județene  existente, 

transpuse în format gis prin digitizare. 

Pentru  a  testa  gradul  de  corectitudine  a  datelor  generale  pedologice  județene  s-a  trecut  la 

ridicarea a 13 profile de sol prin foraj manual diametrul 6 cm. Localizarea profilelor expediționare s-a 

decis folosind harta solurilor, pentru a lua din fiecare tip de sol minim 1 probă..
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Fig. 64. Harta solurilor din Situl ROSCI0074

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010 CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 158 din 179



Fig.  65.  Repartiția  în  spațiul  sitului  ROSCI  0074 a  celor  13  profile  de  sol  executate  prin  foraje  
manuale

Textura celor 13 probe luate în sit este dominant lut nisipos, urmat de lut argilos. Adâncimea lor 

variază între 150 cm respectiv 55 cm.

Identificarea tipurilor și subtipurilor de sol din profile s-a efectuat prin metodele de teren ale World 

Reference Base for Soil Resource.

Tabelul 12.: Corelate cu tipurile de sol vechi și cele din Sistemul român de taxonomie al solurilor 2003

Nr. 
prof.

Fotografia Clasa, Subtipul din 
sistemul vechi

SRTS 2003

1. Trunchiat, neevoluat Protisol/regosol

2. Hidromorfe/ sol 
negru 
clinohidromorf - 
vertisol gleizat

Hidrisol/stagnosol
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3. Hidromorfe/ negru 
clinohidromorf 
vertisol gleizat

Hidrisol/stagnosol

4. cambisoluri/sol brun 
eu-mezobazic

Cambisol/Eutrica
mbosol

5. cambisoluri/sol brun 
eu-mezobazic gleizat

Cambisol/Eutrica
mbosol

6. cambisoluri/sol brun 
eu-mezobazic gleizat

Cambisol/Eutrica
mbosol

7. Molisoluri/pseudore
ndzină tipică

Cernisoluri/phaeoz
iom marnic

8. Molisoluri/pseudore
ndzină cambică

Cernisoluri/phaeoz
iom cambic

9. Molisoluri/pseudore
ndzină argiloiluvială

Cernisoluri/phaeoz
iom argic
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10. Argiluvisoluri/ sol 
brun argiloiluvial 
pseudogleizat

Luvisol/Preluvisol 
pseudogleizat

11. Argiluvisoluri/ sol 
brun argiloiluvial 
pseudogleizat

Luvisol/Preluvisol 
pseudogleizat

12. Argiluvisoluri/ sol 
brun luvic (podzolit) 
gleizat

Spodisoluri/ 
prepodzol gleizat

13. Argiluvisoluri / sol 
brun argiloiluvial

Luvisol/Preluvisol

5.2. Molisolurile (Cernisoluri după SRTS)
Molisolurile, slab reprezentate pe teritoriul ariei protejate, se caracterizează prin prezența unui orizont a 

molic (Am), închis la culoare, structurat în agregate mici şi medii, cu o grosime minimă de 20-25 cm. 

Din categoria molisolurilor mai răspândite sunt pseudorendzinele.

5.2.1 Pseudorendzinele (Faeoziom marnic după SRTS)
Din categoria molisolurilor pseudorendzinele sunt cele mai specifice. 

Stadii mai avansate de evoluţie apar mai ales pe versanţii lini, unde procesul de eroziune este puţin 

activ. Ele se formează pe marne, marne argiloase sau sedimente argilo-calcaroase cu conţinut variabil 

de CaC03 şi MgCO3, formate în subzona pădurilor de Quercinee pure sau de amestec, cu predominarea 

speciilor  de  Quercus  sessiliflora  şi  Carpinus  betulus,  pe  versanți  cu  înclinare  diferită,  mai  ales  în 

treimea superioară, dar şi în găvane,  şi cu expoziție mai ales nordică,  nord-estică şi estică.  Un rol  

important în formarea pseudorendzinelor îl au şi pajiştile naturale mezofile şi hidrofile, cu Cynosurus 

cristatus, Poa pratensis, Festuca rubra, Trifolium repens, T pratense ş.a., uneori chiar tipic xerofile: cu 
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Festuca sulcata, Botriochloa ischaemum.

Pseudorendzinele au un regim hidric fără curent capilar de apă venit  din adâncime, însă cu 

predominarea curenţilor capilari descendenţi, adânci, pe seama umezirii bogate de suprafaţă a solului. 

Pseudorendzinele tipice au profilul de tip Am - A/C - Cpr, cele cambice au profilul Am - Bv - Cpr, iar  

cele  argiloiluviale  profil  de  tip  Am -  Bt  -  Cpr.  Orizonturile  specifice  sunt  Am (molic)  şi  Cpr  (C 

pseudorendzinic, constituit din marne, marne argiloase sau argile marnoase, cu peste 33 % argilă şi 

minimum 12 % CaCO3).

Sunt soluri profunde, de la moderat la extrem, cu volum edafic variabil, de la mijlociu la foarte 

mare.  Din  punct  de  vedere  morfologic,  pseudorendzinele  tipice,  carbonatice  şi  slab  levigate,  au 

orizontul cu humus gros de 20-35 cm, negru-cenuşiu sau negru-bruniu, iar pseudorendzinele mediu 

levigate sau puternic levigate au orizontul cu humus gros de 45-55 cm, de obicei brun închis.

Textura, de obicei uniformă pe profil, este fină, argilă lutoasă sau argilă prăfoasă. Conţinutul în 

humus are valori mijlocii, iar cel în azot total are valori mari, ambele scăzând treptat pe profil. Reacţia 

variază de la puternic acidă, la cele podzolite sau argiloiluviale, la slab alcalină, la cele carbonatice. 

Conţinutul în CaCO3 este mic sau lipseşte în orizontul de la suprafaţă şi creşte în profunzime până la 

valori mari şi foarte mari. Capacitatea totală de schimb cationic are valori mari pe întregul profil, în 

complexul coloidal fiind predominant cationul Ca2+. După gradul de saturaţie în baze (V), sunt soluri 

eubazice sau saturate în baze.

5.3. Argiluvisolurile (Luvisoluri după SRTS)
Argiluvisolurile se întind pe suprafețe mari. Se caracterizează prin prezenţa în profil a unui orizont B 

argiloiluvial  (Bt),  care  conţine  argilă  iluvială,  are  culori  diferite,  structură  prismatică  sau  masivă, 

grosime  mai  mare  de  7,5  (15)  cm.  Dintre  argiluvisoluri  un  caracter  zonal  au  solurile  brune 

argiloiluviale (fără orizont E), solurile brune podzolite ale căror suprafeţe se întrepătrund între ele, dar 

şi cu alte tipuri de sol (soluri pseudogleice).
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5.3.1. Solurile brune argiloiluviale (Preluvisol după SRTS)
Cu răspândire mai mare, solurile brune argiloiluviale apar îndeosebi pe interfluvii şi versanţi cu diferite 

expoziţii şi înclinări (până la 35°, frecvent între 5- 25°), precum şi pe terase alcătuite de obicei din 

depozite lutoase. S-au format şi au evoluat sub pădure, tipul Querceto – Carpinetum.
Însuşirile  fizice  şi  chimice  ale  solurilor  brune  argiloiluviale  variază  foarte  mult  datorită 

diversităţii  condiţiilor  de  solificare:  material  parental  -  facies  nisipo-grezos,  facies  argilo-  marnos, 

relief, vegetaţie, vârstă ş.a.

Profilul de tip Ao - Bt - C sau Cca are următoarele însuşiri morfologice: Orizontul Ao, gros de 

20-40 cm, are culoare brună (10 YR 4/3), structura grăunţoasă, relativ bine dezvoltată şi stabilă. Printr-

un  orizont  de  tranziţie,  mai  deschis  la  culoare,  cu  structură  poliedrică  subangulară,  se  ajunge  la 

orizontul Bt. Orizontul Bt, gros de 60-120 cm, se deosebeşte de orizontul Ao prin culoare, de obicei 

brună-gălbuie (10 YR 5/4-6), structură (poliedrică angulară sau prismatică) şi prin faptul că este mai 

compact.

Solurile brune argiloiluviale uneori sunt extrem de profunde, cu volum edafic extrem de mare, 

au textură luto-nisipoasă sau lutoasă în orizontul Ao, care are un conţinut mijlociu de humus, mic sau 

mijlociu de azot total, foarte mic de fosfor mobil şi capacitate totală de schimb cationic mijlocie. Sunt 

soluri eubazice cu reacţie slab acidă sau neutră în orizontul Ao.

5.3.2. Solurile brune podzolite (prepodzol din clasa spodisoluri după SRTS)
Solurile  brune  podzolite  (sau  brune  luvice),  au  condiţiile  pedogenetice  asemănătoare  cu  cele  ale 

solurilor brune argiloiluviale. Apariţia lor în areal este determinată de de relieful plan sau slab înclinat,  

cu versanţi umbriţi, şi de evoluţia mai îndelungată sub vegetaţie lemnoasă.

Pentru profilul de sol, uneori foarte puternic profund, cu volum edafic extrem de mare, pe lângă 

orizontul Bt este caracteristic un alt orizont specific pentru solurile „de pădure" – orizontul E eluvial 

(El), care are culori deschise în stare uscată, structură poliedrică sau lamelară, textură mai grosieră 
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decât a orizontului subiacent. Solurile brune luvice prezintă un profil de tipul Ao - El - Bt - C.

Solurile  brune  podzolite  tipice  se  caracterizează  prin  diferenţiere  texturală  pe  profil  (textură  luto-

nisipoasă la suprafaţă, lutoasă în profunzime), prin reacție slab acidă (moderat acidă în orizontul El) şi 

prin valori mijlocii ale conţinutului în humus, azot total şi capacităţii 

5.4. Cambisolurile
Cambisolurile sunt soluri caracterizate prin prezenţa unui orizont B cambic (Bv) de culoare şi structură 

diferită de aceea a materialului parental şi grosime minimă de 10 cm, specifice pădurilor de foioase. În 

aria protejată acastă clasă este reprezentată pe 8% din suprafața totală a siturilor, apare un singur tip 

genetic, solul brun eu-mezobazic.

5.4.1. Solul brun eu-mezobazic (Eutricambisol după SRTS)
Denumit și sol brun de pădure sau sol brun eutrof, solul brun eu-mezobazic se întâlneşte frecvent pe 

versanţi,  unde s-au format sub păduri  de foioase (gorun, fag sau amestec),  pe material  parental  de 

obicei carbonatic.

Profilul este de tip Ao - Bv - C. 

Orizontul Ao, gros de 10-40 cm, are culoare brună (10 YR 5/3) şi structură grâunţoasă bine 

dezvoltată; Orizontul Bv, gros de 15-75 cm, are culoare brună-gălbuie (10 YR 5 / 4 - 7) şi structură 

poliedrică angulară sau prismatică, bine dezvoltată; Orizontul C apare la adâncimi variabile, 25-150 

cm.

Profilul de sol, cu volum edafic variabil, de la mic la extrem de mare, moderat superficial până 

la foarte puternic profund, are de obicei textură lutoasă la suprafaţă şi luto-nisipoasă în profunzime, 

uneori  uniformă pe profil,  reacţie  moderat  acidă până la  slab alcalină,  conţinut  mic  şi  mijlociu în 

humus, azot total şi fosfor mobil, care scad treptat în profunzime, grad de saturaţie în baze mai mare de 

55 % (sol eu-mezobazic).
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5.5. Solurile hidromorfe (Hidrisoluri după SRTS)
Solurile  hidromorfe  s-au  format  şi  evoluează  în  condiţiile  unui  exces  permanent  sau  temporar  de 

umiditate, freatic sau pluvial. Caracteristică acestor soluri este prezenţa în profil a unui orizont gleic 

(G) sau pseudogleic (W). Aceste soluri sunt mai puţin răspândite (7,9% din suprafața siturilor), mai 

frecvente fiind solurile negre de fâneaţă, local fiind prezente lăcoviştile și solurile gleice.

5.5.1. Solurile negre clinohidromorfe (stagnosol după SRTS)
Solurile negre de fâneață (negre clinohidromorfe) se întâlnesc în arealul solurilor brune argiloiluviale, 

brune podzolite şi podzolice argiloiluviale, unde, în afara condiţiilor naturale în care s-au format şi au 

evoluat, formarea lor a fost condiţionată de umiditatea, creată în anumite condiţii de relief şi vegetaţie 

ierboasă, de către apa freatică şi de izvoarele de coastă. Substratul litologic, totdeauna carbonatat, este 

constituit din marne argiloase, argile marnoase şi uneori marne în alternanţă cu straturi subţiri de gresii.

Apar de obicei pe versanți cu expoziţie nordică, nord-estică şi nord-vestică, rar estică şi vestică şi foarte 

rar sud-estică şi sud-vestică, de obicei în treimea inferioară a pantei, sau la obârşia unor văi înguste (50-

150 m).

Vegetaţia ierboasă din arealul goruneto-făgetelor este constituită din pajişti (păşuni şi fâneţe) 

mezofile de pantă de tipul Agrostis tenuis, Festuca rubra şi Cynosurus cristatus şi fâneţelor excesiv de 

umede  ale  văilor  şi  depresiunilor  de  pantă  cu Festuca  pratensis,  Agrostis  alba şi Deschampsia  

caespitosa.

Profilul unui sol negru de fâneaţă tipic este bine dezvoltat, are volum edafic extrem de mare şi  

extrem de profund, cu următoarele orizonturi: Amw - BvWG - Bv - C sau Amw - BvWG - Cgo.

Textura este de regulă luto-argiloasă sau argilo-lutoasă, uneori lutoasă sau argiloasă, de obicei 

uniformă pe profil. Conţinutul în humus este mijlociu, la fel şi capacitatea totală de schimb cationic. În 

general,  conţinutul  în  azot  total  este  mijlociu,  iar  cel  în  fosfor  total  este  mic.  Valorile  pH-uIui  în 

orizontul de la suprafaţă indică o reacţie slab acidă, iar gradul de saturaţie în baze (V %), un sol eubazic 
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sau saturat în baze, ambele valori crescând pe profil.

5.6. Solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate (Protisoluri după SRTS)
Deşi au profil simplu, datorită marii diversităţi a condiţiilor de solificare, numeroasele subtipuri au 

însuşiri foarte diferite, dintre care se pot menţiona: 

- grosime foarte superficială sau superficială, rareori profundă; volum edafic mic sau mijlociu, uneori 

mai mare;

- reacţie moderat acidă până la slab alcalină; conţinut redus de humus şi elemente nutritive şi rezervă 

mică de humus.

5.6.1. Regosolurile
Regosolurile prezintă unele însuşiri (culoare, acumulare de humus, structură), care reflectă condiţiile 

bioclimatice în care se formează, reprezentând un stadiu de echilibru între procesul de pedogeneză şi 

procesul de eroziune, destul de activ pe versanţi.

Pentru unele areale din zona siturilor este specific solul brun deschis de coastă (bălan de coastă), 

situat pe pante până la puternic înclinate (până la 50°, cu expoziţie sudică şi sud-vestică sau vestică și 

sud-estică).  Acesta  s-a  format  pe  gresii  calcaroase,  nisipuri  şi  marne,  în  alternanţă,  sub  vegetaţie 

formată  predominant  din  specii  ierboase  xerofile:  Andropogon  ischaemum,  Stipa  lessingiana,  S.  

capillata,  Koelleria  gracilis,  Carex  humilis,  Euphorbia  cyparissias,  Potentilla  arenaria,  Achillea  

collinay, Artemisia pontica, Medicago falcata.

Datorită frecventelor procese de pantă (alunecări), eroziunii de suprafaţă şi de adâncime, aceste 

soluri  sunt frecvent  asociate  cu erodisoluri  sau chiar cernoziomuri,  nu formează areale  continue şi 

prezintă de obicei următorul profil morfologic:

- orizontul Am, gros de 20-30 cm, are culoare brună (10 YR 5 / 3 în stare uscată) şi brună închisă 

(10 YR 3 / 3 în stare umedă), structură glomerulară colţuroasă mică şi mijlocie, bine dezvoltată, 
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până la prăfuită;

- orizontul A/C, gros de 10-15 cm, uneori lipseşte, are culoare brună foarte deschisă (10 YR 8 / 3) 

în stare umedă;

- orizontul Cca, are 20-80 cm grosime şi culoare galbenă-brunie (10 YR 6 / 6) în stare umedă.

Solul  face  efervescenţă  de  la  suprafaţă,  CaCO3 fiind  diseminat  fin  sau  sub  formă  de  vinişoare, 

pseudomocelii sau concreţiuni. Au o textură lutoasă sau luto-nisipoasă, reacţie slab alcalină, conţinut de 

CaCO3 total  mijlociu  sau  mare,  conţinut  mijlociu  sau  mic  de  humus  şi  azot  total.  Sunt  soluri  

carbonatice, deci cu reacţie slab alcalină, saturate în baze.

În concluzie putem afirma că harta GIS a claselor de sol reflectă realitatea din teren, dar se remarcă o 

diversitate  ridicată  a  subtipurilor  de  sol  aparținân  aceleiași  clase.  Urme de eroziune  a  solurilor  se 

constată doar în ogașe.

5.7. Solurile din situl ROSCI 0356 și ROSCI0394
Conform  hărții  în  sit  sunt  prezente  două  clase  de  sol,  cel  al  Molisolurilor  respectiv  cel  al 

argiluvisolurilor. 

S-au executat 3 profile de sol prin foraj manual, din analiza cărora reies următoarele clase și tipuri: 

Tabelul. 13. Profilele de sol ridicate în situl ROSCI 0356

nr. Clasa, tipul vechi Tipul, subtipul 
conform SRTS 
2003

1. Hidromorfe/ negru 
clinohidromorf 
vertisol gleizat

Hidrisol/stagnosol

2. Hidromorfe/ negru 
clinohidromorf 
vertisol 

Hidrisol/stagnosol
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pseudogleizat
3. Hidromorfe/ negru 

clinohidromorf 
vertisol 
pseudogleizat

Hidrisol/stagnosol

În concluzie se poate afirma, că clasele din harta alăturată nu sunt în concordanță cu realitatea din 

teren.  În ROSCI0394 în s-au executat profile de sol.

Fig. 66. Harta solurilor din ROSCI 0356
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Fig. 67. Harta solurilor ROSCI 0394
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Anexa

Hărţile ariilor protejate cu gridurile de 200×200m care figurează în metodologiile şi planificările 

detaliate ale activităţilor de evaluare

În metodologiile  şi  planificările  detaliate  ale  activităţiilor  de evaluare (A.1.1.,  A.1.2.,  A.1.3,  A.1.4, 

A.1.5,  A.1.6.)  menţionăm locațiile  punctelor  de  colectare  pe teren.  Aceste  puncte  de  colectare  am 

determinat pe baza gridurilor de 200×200 m aplicate pe hărțile ariilor protejate, fiecare unitate de grid 

dispunând de un cod unic. Hărţile au fost poziţionate în direcţie nord-sud. Fiecare sit are un cod unic, 

respectiv BM = ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, SR = ROSCI0356 – Poienile de la Şard 

iar  KS =  ROSCI0394  –  Someşul  Mic.  Fiecare  unitate de  200×200  m  a  primit  un  cod  unic,  iar 

numerotarea lor a pornit de la stânga la dreapta şi de sus în jos. Astfel codurile unice în ariilor protejate 

arată în felul următor: ROSCI0356 – Poienile de la Şard are în total 30 de unităţi de grid: de la SR001 

la SR030 (Fig.1.), ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii are în total 505 de  unităţi de grid: de 

la  BM001 la  BM505 (Fig.2.), ROSCI0394 – Someşul Mic  are în total 91 de  unităţi de grid: de la 

KS001 la KS091 (Fig.3.).
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Fig.1. Harta ariei protejate ROSCI0356 – Poienile de la Şard (grid de 200×200 m, coduri: SR001-SR030).
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Fig.2. Harta ariei protejate ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii (grid de 200×200 m, coduri: BM001-BM505)
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Fig.3. Harta ariei protejate ROSCI0394 – Someşul Mic (grid de 200×200 m, coduri: KS001-KS091).
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