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STUDIU CU PRIVIRE LA BIODIVERSITATE 

Situl arheologic Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia - punctul „Dealul Grădiștii” 

 

1. ASPECTE GENERALE 

Situl arheologic Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia - punctul ”Dealul 

Grădiștii” face parte din zona Grădiștea Muncelului - Cioclovina care este un spațiu în 

care sunt prezente mai multe tipuri de arii protejate considerate a avea o valoare 

excepțională pentru conservarea biodiversității și a altor valori de patrimoniu 

cultural și istoric.  

Astfel, prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, Parcul Natural Grădiștea 

Muncelului - Cioclovina (PNGM-C) a fost încadrat în categoria parcurilor naturale. La 

nivel internațional, aceasta corespunde categoriei V a Uniunii Internaționale pentru 

Conservarea Naturii - "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru 

conservarea peisajului și recreere". Scopul instituirii acestui parc natural este 

acela de a conserva o serie de ansambluri peisagistice în care interacțiunea 

activităților umane cu natura a creat de-a lungul timpului o zonă distinctă, cu valoare 

semnificativă peisagistică și/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. 

Conform Planului de management al Parcul Natural Grădiștea Muncelului - 

Cioclovina, managementul parcului natural urmărește menținerea interacțiunii 

armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor și 

peisajului, promovând păstrarea folosințelor tradiționale ale terenurilor, 

încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale 

populației locale precum și posibilitatea de a oferi publicului posibilități de 

recreere și turism și încurajarea activităților științifice și educaționale. 

De asemenea, prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 

în România, cu modificările și completările ulterioare a fost instituit situl de importanță 

comunitară ROSCI0087 Grădiștea Muncelului-Cioclovina. Obiectivul de conservare 

pentru care a fost instituit acest sit este menținerea sau readucerea la o stare de 
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conservare favorabilă a 13 habitate de interes comunitar și a 27 specii de interes 

comunitar: 10 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 4 specii de pești, 9 specii de 

nevertebrate și 2 specii de plante. Situl se suprapune cu mai multe unități 

administrativ-teritoriale, fiind poziționat astfel: 

Județul Alba: Cugir (<1%); 

Județul Hunedoara: Banița (62%), Baru (41%), Beriu (<1%), Boșorod (42%), 

Orăștioara de Sus (59%), Petrila (2%), Petroșani (5%), Pui (38%). 

O altă zonă de importanță comunitară prezentă aici este aria de protecție 

avifaunistică ROSPA0045 Grădiştea Muncelului - Cioclovina. Cele mai importante 

habitate ale sitului din punct de vedere ornitologic sunt pădurile întinse de fag și de 

amestec unde se regăsesc populații însemnate aparținând mai multor specii.  

 Peste aceste obiective naturale de interes național și internațional, se 

suprapune situl Cetății dacice Sarmizegetusa Regia care este actualmente înscris 

în Lista Patrimoniului Mondial - UNESCO – 906/1999/C, Fortărețe dacice din Munții 

Orăștiei. Acesta este, de asemenea, declarat: 

 monument istoric de importanță națională, fiind înscris în Lista 

Monumentelor Istorice - HD-I-s-A-03190 și în Repertoriul Arheologic 

Național - RAN: 90397.01; 

 zonă protejată prin legea 5/200 privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate; 

 zonă de interes arheologic prioritar prin OMCC 2483/2006. 

Este astfel important de reținut faptul că situl care face obiectul 

prezentului studiu se află la intersecția dintre mai multe domenii (vezi Fig. 1.1 și 

Fig. 1.2) și este supus presiunii unor interese de conservare sau intervenție 

distincte și uneori contrare. În acest sens, este imperios necesară o ierarhizare 

a priorităților, ierarhizare ce s-ar trebuie făcută pornind de la aspectele ce țin de 

unicitate și de caracterul (ne)regenerativ al elementelor analizate. 
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Fig. 1.1 - Limitele Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 4.1) 
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Fig. 1.2 - Zonarea sitului arheologic Sarmizegetusa Regia conform Raportului de Monitorizare 

a cetăților dacice din Munții Orăștiei (Sursa: Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 8) 
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2. ANALIZA SISTEMULUI ABIOTIC1  

2.1 Cadrul fizico-geografic 

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia - punctul ”Dealul Grădiștii” face parte din 

subdiviziunea Munții Orăștiei din masivul Șureanu. Acesta este parte integrantă din 

Munții Sebeșului, care formează zona nord-vestică a Carpaților Meridionali.  

Munții Șureanu se caracterizează printr-un relief înalt prezent în masivele 

muntoase din sectoarele sudic și central și un relief puțin înalt în sectoarele nordic 

și vestic, în care se încadrează Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Coclovina 

(vezi Fig. 2.1).  

 

 

Fig. 2.1 - Harta unităților de relief înglobate de Parcul Natural Grădiștea Munceului - Cioclovina 

(Sursa: Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 17)  

                                            
1 Acest capitol a fost elaborat pe baza informațiilor înglobate de Planul de Management al PNGM-C, de 
Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru zona protejată Cetatea dacică 
Sarmizegetusa Regia (comunele Orăștioara de Sus, Beriu și Boșorod, județul Hunedoara) realizat de 
Quattor Design, , vol. I-III, elaborat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, (avizat, 
neaprobat prin HG), București,  2011, de articolul cu privire la Munții Șureanu disponibil la 
http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/Muntii-Sureanu13.php, etc. 
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Toată latura de vest a Munților Șureanu, mai fragmentată și mai greu 

accesibilă, este aproape în întregime împădurită. Această suprafață retează cuvertura 

calcaroasă de vârstă jurasică pe care s-a format un relief carstic variat.  

Teritoriul zonei protejate aferente sitului arheologic este încadrat la nord de 

Vârful Muncel (1506 m), la sud de Vârful Rudii (1281 m), la vest de Vârful Puciosu 

(1057 m) şi la est de vârful Tâmpu (1493 m). 

 

2.2 Geologie și geomorfologie 

Din punct de vedere geologic masivul Șureanu face parte din Munții Sebeșului, 

care formează partea nord-vestică a Carpaților Meridionali. Astfel Geneza Munților 

Șureanu este în strânsă conexiune cu geneza întregului lanț al Carpaților Meridionali 

în care se integrează. Structura geologică a acestui masiv aparține în întregime 

Pânzei Getice - Domeniul Getic.  

Formațiunile care intră în alcătuirea acestuia au fost influențate de mai multe 

mișcări tectonice care au generat procese de metamorfozare, scufundări și ridicări 

alternative, fracturi. Formarea edificiului montan este însă rezultatul orogenezei 

alpine, atunci când în faza austrica (cretacic mediu) a fost pusă în mișcare Pânza 

Getică, iar în faza laramică (cretacic superior) a avut loc cutarea depozitelor 

sedimentare și desăvârșirea regiunii ca unitate de relief. Dispunerea elementelor 

componente în funcție de vârstă poate fi observată în Fig. 2.2.  

Epocile următoare sunt caracterizate de o serie de modificări de mai mică 

anvergură, dar care au generat aspectele peisagistice inedite care pot fi întâlnite în 

zonă. Astfel, în paleogen s-a produs o ridicare generala a zonei cristaline, iar in miocen 

s-au produs scufundări laterale, care au generat depresiunile intramontane Petroșani 

și Hațeg. Ulterior, întregul edificiu montan a suferit ridicări, sacadat. Zona a fost 

influențată și de eroziunea exercitata asupra sa.  

Structura geologică este alcătuită din roci metamorfice de vârstă Precambrian 

superior, care în partea centrală, nordică și estică a PNGM-C este reprezentată prin 

șisturi cristaline și granitoide la zi, iar în partea vestică și sud-vestică prin formațiuni 

sedimentare de vârstă Paleozoic - Mezozoic în primul rând prin calcare și gresii. În 

cadrul rocilor metamorfice se disting trei formațiuni:  
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 plagiognaise; 

 gnaise cuarţo-feldspatice; 

 plagiognaise și micaşisturi. 

În cadrul PNGM-C (din care face parte și Grădiștea de Munte), sedimentarul 

din Domeniul Getic este alcătuit din: 

 Formațiuni paleozoice, Permian, alcătuite din gresii şi conglomerate violacee;  

 Formațiuni mezozoice, Jurasic - Cretacic, alcătuite din: 

 conglomerate, gresii și argilo-silite, Jurasic inferior, în facies de 

«Gresten»; 

 gresii calcaroase, calcare bioclastice, marno-calcare și biomicrite, 

Aalenian - Oxfordian; 

 calcare micritice, biomicrite peloide și nodulare, calcare biolitice, 

Oxfordian superior - Tithonic, cu răspândire mare peste formațiunile 

descrise anterior; 

 calcare de tip «Urgonian », Jurasic superior - Apțian inferior;  

 complexul bauxitic, Apțian superior - Albian  

 complexul grezos - conglomeratic, Cenomanian inferior; 

 complexul marnos, Cenomanian mediu, bogat în fosile; 

 complexul grezos - argilos, Cenomanian superior; 

 gresii; 

 complexul marno - grezos, Sarmaţian - Campanian; 

 complexul flişoid, Campanian superior - Maestrichtian inferior. 

Dispunerea elementelor componente în funcție de tipul substratului poate fi 

observată în Fig. 2.3. 
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Fig. 2.2 - Harta geologică: vârsta (Sursa: 

Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 16) 

Fig. 2.3 - Harta geologică: substrate (Sursa: 

Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 16) 

 

Relieful masivului Șureanu este caracterizat de prezența versanților abrupți (cu 

înclinări de 31-400), medii (16-300) și a coamelor montane și deluroase ci diferite 

înclinări (3-150). Dispunerea acestor în teritoriu poate fi observată în Fig. 2.4. Cea mai 

mare extindere o au suprafețele de înălțime medie, netede, acoperite de păduri de 

conifere și foioase, de la 1650-1700 m, până la 1450 m. La altitudini de 1200-1300 m 

apare o nouă succesiune de suprafețe. 

Spre margini, culmile largi , care sunt cuprinse de regulă între 950 și 1000 m, 

pot coborî pe alocuri la 850-800 m și sunt mai fragmentate pe latura sudică decât pe 

cea nordică. Acestea reprezintă ultimul complex de nivelare - Gârbovița, care în partea 

de vest se extinde mult sub numele de Platforma Luncanilor, o parte individualizată a 

munților Șureanu. Platforma prezintă un grad înaintat de umanizare a peisajului, fiind 

una din cele trei vechi suprafețe de eroziune identificate în acești munți, deformată de 

mișcări tectonice și fragmentată de eroziune. Ea s-a format în Ponțian și se găsește 

la altitudini de 800-1100 m. Platforma de eroziune se dezvoltă pe toată latura externă 

a acestor munți, pătrunzând sub formă de umeri și pe marile văi, la obârșia cărora 

apar unele bazinete suspendate. Către Strei, aceasta se termină printr-un abrupt de 

circa 500 m. 

Toată latura de vest a Munților Șureanu, mai fragmentată și mai greu 

accesibilă, este aproape în întregime împădurită, deosebită de partea dinspre valea 

Grădiştei, unde se află așezările de înălțime, înconjurate de fânețe și păşuni. Această 

suprafață retează cuvertura calcaroasă de vârstă jurasică pe care s-a format un relief 
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carstic variat. Formele exocarstice sunt reprezentate prin doline, cu diametre de la 2-

3 m până la 60 m, concentrate în aria Ponorici, unde se află şi cunoscutele depresiuni 

carstice Ponorici și Fundătura Ponorului și cele endocarstice: peșteri, avene și altele 

asemenea. Dintre peșteri, cele mai lungi sunt cele de la Ponorici - Cioclovina, 6560 m 

și Șura Mare, 6183 m. Cele mai multe peșteri sunt active, străbătute de cursuri 

subterane. Unele sunt cunoscute pentru urmele de cultură materială, provenite încă 

din paleolitic. 

Altitudinal PNGM-C este situat în zona montană și de dealuri înalte, la altitudini 

cuprinse între 432 și 1702 ± 3 m. 

 

Fig. 2.4 - Harta pantelor (Sursa: Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 19)  

 

2.4 Clima 

Caracteristicile climatice sunt specifice spațiului carpatic montan, influențat de 

circulația vestică a maselor de aer, cu particularizări locale în funcție de altitudine, 

orientarea catenelor muntoase, deschiderea culoarelor de vale, expoziția versanților.  
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Condițiile climatice sunt exprimate de valorile parametrilor climatici: 

Temperatura aerului 

 valorile medii anuale sunt de 0°C în zona montană și se ridică la peste 9°C 

în Culoarul Orăștie (vezi Fig. 2.5);  

 numărul mediu cu zile de îngheț variază între 155-160 pe culmile montane 

și 125-136 în depresiuni și culoare de vale;  

 înghețul timpuriu se produce la sfârșitul lunii septembrie, iar cel târziu în 

ultima decadă a lunii mai.  

Precipitațiile atmosferice 

 cantitatea medie anuală înregistrează o creștere de la 600 mm pe culoarele 

de vale, la 1.400 mm pe culmile montane (vezi Fig. 2.6);  

 numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă este de 150-160 pe culmi 

montane și 40 în Culoarul Orăștie. 

Vânturile 

 configurația orografică și orientarea culoarelor de vale face ca direcția 

dominantă a vânturilor să fie vestică, cu o frecvență de 14-15% pe culmile 

montane, urmată de cea sud-vestică în Culoarul Orăştie; 

 din nord - nord-est spre valea Mureșului se manifestă vânturi tip föhn.  

În funcție de valorile parametrilor climatici pentru teritoriul studiat există 

următoarele topoclimate: 

 topoclimatul de munte (temperaturi scăzute, precipitații > 1000 mm/an, 

Vânturi vestice); 

 topoclimatul de culoare de vale (media anuală termică >8°C, manifestări 

fohnale şi circulație predominat sud-vestică).  

În zona studiată, temperatura medie anuală este de +6°C, cu o temperatură 

medie a lunii ianuarie de -4°C şi a lunii iulie de +16°C. Precipitațiile însumează o 

cantitate medie anuală de 950 mm, iar vânturile predominate sunt cele de nord. 

Numărul zilelor cu îngheț, caracterizate prin existența temperaturilor minime 

<00C, se încadrează între 120 la limita nordică a Munților Șureanu și peste 220 zile pe 

culmile cele mai înalte aflate în partea central-sudică. Zilele de iarna exprimate prin 
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temperaturi maxime <00C însumează o perioadă mai scurtă decât zilele cu îngheț. 

Zilele de vară, caracterizate prin temperaturi maxime >250C, se ridică la peste 60 la 

periferia munților și scad treptat până la zero pe vârfurile cele mai înalte. 

Cerul se menține senin 80-100 zile pe an, iar cerul noros cca. 100 zile. Numărul 

de zile cu cer acoperit se ridică la 160-190 zile, dar nu în toate aceste zile se întrunesc 

condiții favorabile căderii precipitațiilor. Durata de strălucire a soarelui este în medie 

de 1700-1900 ore/an. Zilele cele mai însorite sunt în lunile septembrie-octombrie. 

Intervalul posibil cu strat de zăpadă este cuprins între 80-200 zile. Grosimea 

stratului de zăpadă crește treptat, dar în mod diferențiat în funcție de altitudine, mediile 

decadice ale acesteia atingând valori maxime de 8-10 cm la sfârșitul lunii ianuarie în 

zonele joase, în timp ce la altitudini mari această grosime depășește 60 cm. Deseori 

în timpul iernii au loc topiri parțiale, întrerupte de îngheț și acumulări noi de zăpadă. 

Planul de Management al PNGM-C subliniază faptul că efectele schimbărilor 

climatice își fac simțită prezența și în această arie. Acestea se manifestă prin furtuni 

violente care produc doborâtori în arborete, precipitații abundente în perioade scurte 

de timp care au afectat drumurile locale și instalarea unor ierni neobișnuit de calde și 

lipsite de zăpezi la altitudini joase și mijlocii. 

  

Fig. 2.5 - Harta temperaturilor medii 

multianuale (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 22) 

Fig. 2.6 - Harta precipitațiilor medii 

multianuale (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 22) 
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2.5 Studiu însorire 

Zona protejată a zonei de protecție aferentă Cetății dacice Sarmizegetusa 

Regia este formată preponderent din versanți cu expunere sud-estică, sudică și sud-

vestică cărora le corespund versanți cu expoziție nordică și bord-vestică, relieful fiind 

format în acest spațiu dintr-o coamă teșită ce traversează teritoriul de la est la vest 

(vezi Fig. 2.7). Spațiul ocupat de situl arheologic propriu-zis beneficiază cu precădere 

de o expunere sudica si sud-estică, zonele neumbrite de arbori beneficiind de lumină 

plină pe tot parcursul zilei (vezi Fig. 2.8).  

  

 

Fig. 2.7 - Harta expoziției versanților (Sursa: Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 18)  
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Fig. 2.8 - Plan de însorire pentru zona Cetății dacice Sarmizegetusa Regia 

 

2.6 Hidrografie 

Zona de la Grădiștea Muncelului - Cioclovina beneficiază de o rețea 

hidrografică destul de bogat ramificată, care este colectată de Râul Grădiște și de Râul 

Strei. Situl studiat este poziționat în cadrul bazinului hidrografic de ordin 2 denumit 

Orăștie - Beriu - Grădiștea - Godeanu care are codul IV_1.114. Acesta are o suprafață 

totală de 17.059 ha din care 7.414 ha (respectiv 19%) se suprapun cu arealul protejat 

în cadrul PNGM-C (vezi Fig. 2.9 și Fig. 2.10).  

Zona dispune și de o serie de ape subterane care apar atât în zona rocilor 

metamorfice cât și a celor calcaroase, sub forma unor izvoare cu debite importante, 

în primul caz și sub forma unor cursuri subterane de apă cu lungimi de sute și chiar 

mii de metri în zona calcarelor. Apele subterane din zonele calcaroase pot fi întâlnite 

și în rețelele de fisuri și goluri carstice. Apariția la suprafață a acestor cursuri de apă 

subterane se face de regulă la baza masivului, uneori prin fenomene de resurgență. 
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Fig. 2.9 - Harta bazinelor hidrografice (Sursa: Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 20)  

 

 

Fig. 2.10 - Harta hidrogeografică incluzând rețeaua hidrografică a PNGM-C (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 21) 
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2.7 Soluri 

Solurile de pe teritoriul PNGM-C sunt în strânsă legătură cu materialul parental, 

etajarea condițiilor climatice și biogeografice. În zona montană înaltă s-au format soluri 

humico-silicatice și negre-acide cu grosime redusă și humidificare slabă, specifice 

pădurilor montane și de dealuri înalte sunt podzolurile, solurile brune acide și brune 

eumezobazice. Azonal pe rocile cristaline există andosoluri. Pe dealuri sub pădurile 

de foioase se găsesc soluri argiloiluviale, iar în culoarele de vale cernoziomuri pe 

terasele râurilor şi soluri aluviale în lunci.  

În zona care face obiectul prezentului studiu s-au format două tipuri de sol:  

 Districambiosol - clasa Cambiosoluri, un sol brun acid tipic, care ocupă cea 

mai mare suprafață de teren și care s-a format pe roca reprezentată prin 

șisturi cristaline, pe versanții cu expoziții și pante diverse (vezi Fig. 2.11); 

 Prepodzol - clasa Spodisoluri, un sol brun feriiluvial tipic, care ocupă 

suprafețe de teren foarte reduse cu reacție foarte puternic acidă (ph= 4,4-

4,6) și care s-a format pe roca reprezentată prin șisturi cristaline, pe 

versanții repezi și foarte repezi, cu expoziții diverse (vezi Fig. 2.11). 

 

Fig. 2.11 - Harta solurilor (Sursa: Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 23)  
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3. ANALIZA SITEMULUI BIOTIC 

3.1 Habitate 

Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina înglobează următoarele 

habitate de interes conservativ european: 

4060  Tufărișuri alpine și boreale; 

40A0 Tufărișuri subcontinentale peri-panonice; 

5130 Formațiuni de Juniperus communis în lande și pajiști calcifile; 

6210 Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros 

- Festuco-Brometalia; 

6230 Pajiști montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase; 

6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase - Molinion 

caeruleae; 

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile; 

6520 Fânețe montane; 

7230 Mlaștini alcaline; 

8210 Versanți stâncoși cu vegetație charsmofitică pe roci calcaroase; 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 

9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Fagion; 

9180 Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene; 

91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alnion incanae, 

Salicion albae; 

91V0 Păduri dacice de fag - Symphyto-Fagion; 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană - Vaccinio-

Piceetea; 

Dispunerea acestora în teritoriu și relația cu situl pot fi observate în Fig. 3.1. 
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Fig. 3.1 -  Distribuția habitatelor Natura 2000 (Sursa: Planul de Management al PNGM-C, Anexa 

24, Figura 24) 
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3.2 Fauna2 

 Conform Planului de Management, fauna din PNGM-C a fost foarte puțin 

analizată până în prezent,  studiul acesteia rezumându-se cu precădere la lepidoptere, 

coleopterelor și ortoptere, iar în cazul vertebratelor la reptilele, amfibienii și 

chiropterele. O serie dintre speciile întâlnite în cadrul PNGM-C sunt protejate la nivel 

național și internațional prin intermediul unor acte normative, a unor convenții 

internaționale sau prin directive europene, între acestea numărându-se:  

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice, aprobată cu modificările și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările ulterioare; 

 Convenția de la Berna; 

 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea 

păsărilor sălbatice; 

 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică. 

În cadrul sitului Cetății dacice Sarmizegetusa Regia - punctul „Dealul Grădiștii” 

sau în imediata vecinătate a acestuia se regăsesc o serie de mamiferele carnivore 

între care se numără ursul brun - Ursus arctos, lupul - Canis lupus și râsul - Lynx lynx. 

Acestea sunt specii de interes comunitar strict protejate, ce necesită desemnarea de 

arii speciale de conservare conform Directivei Habitate şi OUG nr. 57/2007. 

În zona sitului studiat (denumită Zona Godeanu) efectivele de urs brun se 

situează între 20 și 30 de indivizi (vezi Fig. 3.2), aici fiind prezente habitate liniștite 

pentru aceștia. În zona de nord-est a sitului este consemnată o zonă cu habitat 

favorabil pentru ursul brun (vezi Fig. 3.3). În cazul lupului, efectivele se situează în 

intervalul 15-20 de indivizi (vezi Fig. 3.4). Spațiul este parțial suprapus către nord-est 

cu o zonă de habitat utilizat de lup (vezi Fig. 3.5). Pentru râs, în Zona Godeanu, 

efectivele se situează între 5 și 10 de indivizi (vezi Fig. 3.6), către nord-est situl se 

învecinează cu un habitat de liniște pentru această specie (vezi Fig. 3.7). 

                                            
2 Secțiune dezvoltată pe baza informațiilor înglobate de Planul de Management al PNGM-C. 
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Pe lângă aceste specii, pe sit se regăsesc și o serie de mamifere de talie mică 

precum jderul (Martes martes) - specie comunitară, care necesită măsuri de 

management și pisica sălbatică (Felis silvestris) - specie strict protejată de Directiva 

Habitate și OUG nr. 57/2007. În cazul jderului, pentru Zona Godeanu efectivul este 

compus din 10-15 indivizi (vezi Fig. 3.8). Situl propriu-zis este încadrat în categoria 

habitatelor favorabile acestei specii (vezi Fig. 3.9). Pentru pisica sălbatică efectivul se 

ridică la 10-15 de indivizi (vezi Fig. 3.10). Situl este încadrat în categoria zonelor de 

liniște pentru această specie (vezi Fig. 3.11). 

Vidra (Lutra lutra) - una dintre speciile de mamifere menționate de Planul de 

Management al PNGM-C ca fiind printre cele mai întâlnite din zonă, este la rândul ei 

prezentă adiacent sitului propriu-zis. Efectivul aferent acestei specii se situează între 

5 și 10 indivizi (vezi Fig. 3.12). În partea se sud, situl este mărginit de o zonă favorabilă 

pentru această specie (vezi Fig. 3.13).  

Planul de Management al PNGM-C nu menționează nici una dintre speciile de 

erbivore copitate în cadrul sitului sau în spațiul imediat adiacent acestuia.   

Dintre speciile de lilieci, în raport cu situl studiat este menționat doar liliacul cârn 

(Barbastella barbastellus). O parte din zona Cetății dacice Sarmizegetusa Regia 

(preponderent dispusă către est) se suprapune cu spațiul în care efectivele speciei 

sunt crescute, iar habitatul fiind favorabil (vezi Fig. 3.14). Tot în zona sitului este 

localizată și o zonă cu presiuni de intensitate scăzută asupra habitatelor liliacului cârn 

(vezi Fig. 3.15). 

Dintre amfibienii prezenți în zona sitului, buhaiul de baltă cu burtă galbenă 

(Bombina variegata) se regăsește pe lista speciilor strict protejate de Convenția de la 

Berna și, respectiv, de Directiva 92/43/EEC (vezi Fig. 3.16). Starea globala de 

conservare a speciei este considerată a fi nefavorabilă / inadecvată (vezi Fig. 3.17), 

buhaiul de baltă cu burtă galbenă fiind amenințat pe viitor de Secete și precipitații 

reduse (M01.02 - vezi Fig. 3.18) și de prezența drumurilor (D01.02 - vezi Fig, 3.19). 

În cazul reptilelor, în raport cu situl este menționat ca fiind prezent sau pseudo-

absent șarpele lui Esculap (Elaphe longissima - vezi Fig. 3.20). Acesta este trecut pe 

este trecut pe lista roșie a reptilelor din Europa și beneficiază de o protecție strictă prin 

intermediul OUG nr. 57/2007, a Convenției de la Berna și a Directivei 92/43/EEC. 
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Starea globală de conservare a speciei este considerată a fi nefavorabilă / inadecvată 

(vezi Fig. 3.21). 

Planul de Management al PNGM-C menționează ca fiind prezente cu 

certitudine pe sit sau imediat adiacent acestuia și alte specii, precum: 

 salamandra de uscat (Salamandra salamandra - vezi Fig 3.22) a cărei 

stare globală de conservare este considerată a fi nefavorabilă / 

inadecvată (vezi Fig, 3.23); 

 broasca roșie de munte (Rana temporaria - vezi Fig, 3.24) a cărei stare 

globală de conservare este considerată a fi favorabilă (vezi Fig, 3.25); 

 șopârla de ziduri (Podarcis muralis - vezi Fig, 3.26) a cărei stare globală 

de conservare este considerată a fi favorabilă (vezi Fig, 3.27); 

 șarpele de sticlă (Anguis fragilis - vezi Fig, 3.28) a cărei stare globală de 

conservare este considerată a fi favorabilă (vezi Fig, 3.29); 

 croitorul fagului (Rosalia alpina - vezi Fig, 3.30), pentru aceasta fiind 

cartată în partea de nord-est a sitului o zonă cu statut de conservare 

favorabil (vezi Fig, 3.31). 

 crotorul marmorat (Pilemia tigrina - vezi fig. 3.32), specia fiind cartată în 

vecinătatea sitului, fără a dispune însă de informații despre habitatul 

favorabil; 

Dintre speciile de păsări de interese comunitar care se regăsesc pe Anexa I a 

Directivei Păsări, pe situl studiat se regăsesc următoarele: ieruncă - Bonasa bonasia, 

minuniță - Aegolius funereus, ciuvică - Glaucidium passerinum, huhurezul mare - Strix 

uralensis, ciocănitoarea cu spate alb - Dendrocopos leucotos, ciocănitoarea neagră - 

Dryocopus martius, muscarul gulerat - Ficedula albicollis și muscarul mic - Ficedula 

parva (vezi Fig. 3.33-3.40). 

Planul de Management al PNGM-C menționează în cadrul sitului și o serie de 

specii cu migrație regulată identificate aici, chiar dacă acestea nu se regăsesc pe 

Anexa I a Directivei Păsări. Acestea sunt: Accipiter gentilis, Buteo buteo, 

Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Erithacus rubecula, Fringilla 

coelebs, Phylloscopus collybita, Phyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus 

regulus, Accipiter gentilis, Sylvia atricapilla, Turdus merula, Turdus viscivorus. 
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Fig. 3.2 - Distribuția efectivelor de urs brun - 

Ursus arctos (Sursa: Planul de Management 

al PNGM-C, Anexa 24, Figura 48) 

Fig. 3.3 - Favorabilitatea habitatelor pentru 

ursul brun - Ursus arctos (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 49) 

  

Fig. 3.4 - Distribuția efectivelor de lup - Canis 

lupus (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 46) 

Fig. 3.5 - Favorabilitatea habitatelor pentru 

lup - Canis lupus (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 47) 
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Fig. 3.6 - Distribuția efectivelor de râs - Lynx 

lynx (Sursa: Planul de Management al PNGM-

C, Anexa 24, Figura 50) 

Fig. 3.7 - Favorabilitatea habitatelor pentru 

râs - Lynx lynx (Sursa: Planul de Management 

al PNGM-C, Anexa 24, Figura 51) 

  

Fig. 3.8 - Distribuția efectivelor de jder - 

Martes martes (Sursa: Planul de Management 

al PNGM-C, Anexa 24, Figura 56) 

Fig. 3.9 - Favorabilitatea habitatelor pentru 

jder - Martes martes (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 57) 
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Fig. 3.10 - Distribuția efectivelor de pisică 

sălbatică - Felis silvestris (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 54) 

Fig. 3.11 - Favorabilitatea habitatelor pentru pisică 

sălbatică - Felis silvestris (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 55) 

  

Fig. 3.12 - Distribuția efectivelor de vidră - 

Lutra lutra (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 52) 

Fig. 3.13 - Distribuția cursurilor de apă ce 

reprezintă habitatul favorabil speciei vidră -  

Lutra lutra (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 55) 
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Fig. 3.14 - Distribuția liliacului cârn - Barbastella 

barbastellus (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 63) 

Fig. 3.15 - Harta localizării presiunilor cu 

intensitate scăzută pentru liliacului cârn - 

Barbastella barbastellus (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 186) 

 
 

Fig. 3.16 - Harta de distribuție a buhaiul de baltă cu 

burtă galbenă - Bombina variegata (Sursa: Planul 

de Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 68) 

Fig. 3.17 - Starea de conservare a buhaiul de baltă cu 

burtă galbenă - Bombina variegata (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 260) 
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Fig. 3.18 - Harta amenințării viitoare M01.02. Secete 

și precipitații reduse asupra buhaiul de baltă cu 

burtă galbenă - Bombina variegata (Sursa: Planul 

de Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 200) 

Fig. 3.19 - Harta amenințării viitoare D01.02. 

Drumuri, autostrăzi asupra buhaiul de baltă cu 

burtă galbenă - Bombina variegata (Sursa: Planul 

de Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 204) 

 
 

Fig. 3.20 - Harta de distribuție a salamandrei de 

uscat - Salamandra salamandra (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 71) 

Fig. 3.21 - Starea de conservare a  salamandrei de 

uscat - Salamandra salamandra (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 204) 
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Fig. 3.22 - Harta de distribuție pentru broasca roșie 

de munte - Rana temporaria (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 73) 

Fig. 3.23- Starea de conservare pentru broasca 

roșie de munte - Rana temporaria (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 265) 

 
 

Fig. 3.24 - Harta de distribuție pentru șopârla de 

ziduri - Podarcis muralis (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 78) 

Fig. 3.25 - Starea de conservare pentru șopârla 

de ziduri - Podarcis muralis (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 270) 
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Fig. 3.26 - Harta de distribuție pentru șarpele lui 

Esculap - Elaphe longissima (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 79) 

Fig. 3.27 - Starea de conservare pentru șarpele lui 

Esculap - Elaphe longissima (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 271) 

 
 

Fig. 3.28 - Harta de distribuție pentru șarpele de 

sticlă - Anguis fragilis (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 81) 

Fig. 3.29 - Starea de conservare pentru șarpele 

de sticlă - Anguis fragilis (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 273) 
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Fig. 3.30 - Harta distribuției habitatului potențial 

pentru croitorul fagului - Rosalia alpina (Sursa: 

Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 92) 

Fig. 3.31 - Starea de conservare pentru croitorul 

fagului - Rosalia alpina (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 274) 

 

 

Fig. 3.32 - Harta distribuției habitatului potențial 

pentru crotorul marmorat - Pilemia tigrina 

(Sursa: Planul de Management al PNGM-C, 

Anexa 24, Figura 93) 
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Fig. 3.33 - Harta de distribuție potențială 

pentru ieruncă - Bonasa bonasia (Sursa: 

Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 97) 

Fig. 3.34 - Harta de distribuție potențială 

pentru minuniță - Aegolius funereus (Sursa: 

Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 100) 

  

Fig. 3.35 - Harta de distribuție potențială 

pentru ciuvică - Glaucidium passerinum 

(Sursa: Planul de Management al PNGM-C, 

Anexa 24, Figura 101) 

Fig. 3.36 - Harta de distribuție potențială 

pentru huhurezul mare - Strix uralensis 

(Sursa: Planul de Management al PNGM-C, 

Anexa 24, Figura 102) 
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Fig. 3.37 - Harta de distribuție potențială 

pentru ciocănitoarea cu spate alb - 

Dendrocopos leucotos (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 

106) 

Fig. 3.38 - Harta de distribuție potențială 

pentru ciocănitoarea neagră - Dryocopus 

martius (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 107) 

  

Fig. 3.39 - Harta de distribuție potențială 

pentru  muscarul gulerat - Ficedula albicollis 

(Sursa: Planul de Management al PNGM-C, 

Anexa 24, Figura 111) 

Fig. 3.40 - Harta de distribuție potențială 

pentru muscarul mic - Ficedula parva (Sursa: 

Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 112) 
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3.3 Flora 

La nivel erbaceu, în cadrul sitului se remarcă în primul rând prezența speciei 

Dicranum viride - mușchi protejat prin intermediul Convenției de la Berna și a Directiva 

92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună 

sălbatică. Având în vedere distribuția habitatelor favorabile, Dicranum vidire are o 

pondere importantă în cadrul sitului studiat (vezi Fig. 3.41), însă o mare parte a acestei 

zone este încadrată în categoria arboretelor cu habitat pentru Dicranum viride ce 

necesită măsuri de conservare (vezi Fig. 4.42). 

  

Fig. 3.41 - Distribuția habitatelor favorabile 

pentru mușchi - Dicranum viride (Sursa: 

Planul de Management al PNGM-C, Anexa 24, 

Figura 45) 

Fig. 3.42 - Zone de manifestare a impacturilor 

antropice asupra mușchiului - Dicranum 

viride (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 175) 

 

 Covorul vegetal este completat în această zonă de speciile caracteristice cu 

precădere habitatului 91V0 - Păduri dacice de fag - Symphyto-Fagion având ca și 

corespondent în codificarea națională codul R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag 

- Fagus sylvatica cu Symphytum cordatum (specie endemică - vezi Fig. 3.43). Acestea 

sunt: Aconitum moldavicum, Actaea spicata, Adenostyles alliariae, Adoxa 

moschatellina, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Alliaria petiolata, Allium 
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ursinum, Anemone nemorosa (vezi Fig. 3.44), Anemone ranunculoides, Anthriscus 

nitida, Aposeris foetida, Aremonia agrimonoides, Arum maculatum, Asarum 

europaeum, Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Bromus ramosus, 

Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis epigeios, Calamagrostis villosa, Caltha 

palustris, Campanula abietina, Campanula rapunculoides, Cardamine amara, 

Cardamine impatiens, Carduus personatus, Carex digitata, Carex pilosa, Carex 

sylvatica, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Chelidonium majus, 

Chrysosplenium alternifolium (vezi Fig. 3.45), Circaea lutetiana, Cirsium vulgare, 

Corydalis cava, Corydalis solida, Crocus vernus, Cruciata glabra, Dentaria bulbifera, 

Dentaria glandulosa, Deschampsia cespitosa, Digitalis grandiflora, Doronicum 

austriacum, Doronicum columnae, Dryopteris affnis, Dryopteris carthusiana, 

Dryopteris dilatata, Dryopteris fllix-mas, Epilobium angustifolium, Epilobium collinum, 

Epilobium montanum, Erythronium dens-canis, Euphorbia amygdaloides, Festuca 

drymeja, Festuca nigrescens, Fragaria vesca, Gagea lutea, Galanthus nivalis, 

Galeopsis bifida, Galeopsis speciosa, Galium aparine, Galium odoratum, Galium 

schultesii, Gentiana asclepiadea, Geranium phaeum, Geranium robertianum, Geum 

urbanum, Glechoma hederacea, Glechoma hirsuta, Gnaphalium sylvaticum, 

Gymnocarpium dryopteris, Gymnospermium altaicum, Hedera helix, Helleborus 

purpurascens, Hieracium transsylvanicum, Hypericum hirsutum, Hypericum 

montanum, Hypericum perforatum, Impatiens noli-tangere, Isopyrum thalictroides, 

Lamium galeobdolon, Lamium maculatum, Lathyrus venetus, Lathyrus vernus, 

Leucojum vernum, Lilium martagon (vezi Fig. 3.46), Listera ovata, Luzula luzulina, 

Luzula luzuloides, Luzula pilosa, Luzula sylvatica, Lycopodium selago, Mercurialis 

perennis, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Myosotis sylvatica, Neottia nidus-avis, 

Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Petasites albus, Phegopteris connectilis, 

Platanthera bifolia, Poa nemoralis, Polygonatum verticillatum, Polystichum aculeatum, 

Polystichum setiferum, Prenanthes purpurea, Primula veris, Pteridium aquilinum, 

Pulmonaria obscura, Pulmonaria officinalis, Pulmonaria rubra (vezi Fig. 3.47), Radiola 

linoides, Ranunculus auricomus, Ranunculus carpaticus, Ranunculus ficaria, 

Ranunculus platanifolius, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, Salix caprea, 

Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Saxifraga rotundifolia, Scilla bifolia, Scopolia 

carniolica, Scrophularia nodosa, Senecio ovatus, Senecio viscosus, Silene heuffelii, 

Soldanella hungarica, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Stellaria media, Stellaria 

neglecta, Stellaria nemorum, Symphytum cordatum, Symphytum officinale, 
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Symphytum tuberosum, Tanacetum corymbosum, Tussilago farfara (vezi Fig. 3.48), 

Urtica dioica, Valeriana officinalis, Valeriana tripteris, Veratrum album, Veronica 

chamaedrys, Veronica montana, Veronica officinalis, Veronica urticifolia, Viola 

reichenbachiana. 

 Pe lângă cele de mai sus, în zonele în care ponderea intervenției antropice este 

mai pronunțată pe sit pot fi regăsite o serie de specii pioniere inserate relativ recent în 

sit sau care vădesc intervenția umană, acestea din urmă fiind cel mai probabil 

însămânțate de administratorii sitului. Exemple în acest sens sunt: 

 exemplare de părăluțe - Bellis perenis prezente pe sit în asociere cu alte 

plante erbacee în partea sudică a zonei de primire a vizitatorilor (pe taluzul 

aflat la baza zidul fortificației - vezi Fig. 3.49); 

 covorul vegetal care bordează traseul turistic  principal din incinta fortificației 

(imediat după intrarea principală), format din trifoi alb - Trifolium repens (vezi 

Fig. 3.50). 

Nivelul arbustiv este foarte puțin reprezentat în zona de pădure propriu-zisă, 

lipsa luminii reducând puternic prezența elementelor vegetale de acest tip. Arbuștii 

apar astfel fie la limita pădurii, fie în zonele în care ponderea intervenției antropice 

este foarte puternică așa cum este cazul marginii drumului de acces în sit care a fost 

reabilitat recent, de regulă aflându-se în competiție cu plante erbacee. Speciile de 

arbuști care se regăsesc în habitatul caracteristic sitului sunt: Corylus avellana, 

Crataegus monogyna, Daphne mezereum, Evonymus europaeus, Lonicera nigra, 

Lonicera xylosteum, Ribes uva-crispa, Rosa canina, Rosa pendulina, Rubus hirtus 

(vezi Fig. 3.51), Rubus idaeus, Sambucus nigra (vezi Fig. 3.52), Sambucus racemosa, 

Spiraea chamaedrifolia, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.  

 Conform caracteristicilor habitatului 91V0 - Păduri dacice de fag - Symphyto-

Fagion (cu corespondentul național R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag - Fagus 

sylvatica cu Symphytum cordatum) nivelul arborescent înglobează următoarele 

specii: Abies alba, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus 

betulus, Cerasus avium, Fagus sylvatica, Fraxinus americana, Fraxinus excelsior, 

Fraxinus ornus, Picea abies, Pinus sylvestris, Populus tremula, Quercus petraea, 

Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Ulmus glabra. 
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 Pe sit, ponderea cea mai mare în cadrul amestecului revine fagului (Fagus 

sylvatica) și carpenului (Carpinus betulus). În cadrul zonei de protecție și, respectiv, a 

zonei protejate pot fi întâlnite sporadic în masiv grupuri compacte de molid (Picea 

abies) și de pin (Pinus sylvestris). 

 La acest nivel vegetal este important de amintit și prezența a doua specii 

introduse prin intervenția omului, respectiv: salcâmul (Robinia pseudoacacia) și prunul 

(Prunus sp.). Astfel, la intrarea pe drumul de acces spre situl arheologic (în zona 

parcării aferente DJ705A) poate fi observat în prezent un grup de salcâmi (specie cu 

caracter invaziv - vezi Fig. 3.53). De asemenea, în interiorul sitului, respectiv la sud 

față de Templul mare rotund, este inserat un exemplar de prun care prezintă încă o 

serie de caractere specifice materialului săditor dezvoltat pentru producție precum și 

indicii cu privire la plantarea sa în acest sit, excluzând astfel ipoteza apariției spontane 

(vezi Fig. 3.54). Aceste intervenții au caracter punctual, dar sunt extrem de importante 

prin implicațiile pe care le aduc într-un spațiu aflat deja de o perioadă însemnată de 

timp sub protecția unor acte normative naționale și internaționale care privesc 

conservarea habitatelor din acest spațiu. 

  

Fig. 3.43 - Grupare vegetală prezentă pe sit 

formată din exemplare de brusture negru - 

Symphytum cordatum (Sursa: arhiva 

personală) 

Fig. 3.44 - Grupare vegetală prezentă pe sit 

formată din exemplare de floarea-paștelui - 

Anemone nemorosa (Sursa: arhiva 

personală) 
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Fig. 3.45 - Grupare vegetală prezentă pe sit 

formată din exemplare de splinuță - 

Chrysosplenium alternifolium (Sursa: arhiva 

personală) 

Fig. 3.46 - Grupare vegetală prezentă pe sit 

formată din exemplare de crin de pădure - 

Lilium martagon (Sursa: arhiva personală) 

  

Fig. 3.47 - Exemplar de mierea ursului - 

Pulmonaria rubra prezent pe sit (Sursa: 

arhiva personală) 

Fig. 3.48 - Exemplare de brusturel - Tussilago 

farfara prezente pe sit (Sursa: arhiva 

personală) 
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Fig. 3.49 - Exemplare de părăluțe - Bellis 

perenis prezente pe sit (Sursa: arhiva 

personală) 

Fig. 3.50 - Grupare vegetală prezentă pe sit 

care înglopează elxemplare de trifoi alb - 

Trifolium repens (Sursa: arhiva personală) 

 

  

Fig. 3.51 - Porțiune a drumului de acces 

acoperită de  ramuri de mur - Rubus hirtus 

(Sursa: arhiva personală) 

Fig. 3.52 - Exemplar de soc - Sambucus nigra 

prezent pe sit în zona de sud a acestuia, lângă 

Templul mare rotund, în stânga imaginii 

(Sursa: arhiva personală) 
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Fig. 3.53 - Grup de salcâmi - Robinia 

pseudoacacia  amplasat la intrarea pe drumul 

de acces către situl arheologic (Sursa: arhiva 

personală) 

Fig. 3.54 - Exemplar de prun - Prunus sp. 

prezent pe sit în zona de sud a acestuia, lângă 

Templul mare rotund (Sursa: arhiva 

personală) 
 

Starea generală a vegetației arborescente în cadrul sitului este în prezent 

relativ precară. Mulți dintre arborii aflați în vecinătatea zonelor utilizate de vizitatori sau 

în apropierea elementelor componente ale sitului arheologic prezintă o serie de 

probleme (răni deschise, crăpături, etc.) sau deficiențe ale arhitecturii generale a 

plantei (ramuri rupte, furci, cioturi, etc.).  

Un exemplu în acest sens este frasinul amplasat șa intrarea în fortificație, lângă 

poarta de vest (vezi Fig. 3.55). Trunchiul acestuia prezintă crăpături pe trei direcții care 

în combinație cu răsucirea provocată de vânt pot genera dezintegrarea și prăbușirea 

arborelui. La baza trunchiului pot fi observate numeroase răni deschise care constituie 

porți de intrare pentru boli și dăunători contribuind astfel la debilitarea plantei. De 

asemenea, inserarea ramurii laterale pe liderul arborelui s-a produs într-o manieră 

precară. Dezvoltarea viitoare a acestui element și, respectiv, îngreunarea sa poate 

duce la ruperea și prăbușirea acestei ramuri, mai ales în combinație cu vântul. 

Poziționarea arborelui în imediata vecinătate a zidului fortificației pune așadar în 

pericol integritatea acestui element component al monumentului istoric.   
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Arborele prezintă crăpături pornind de la baza trunchiului, în trei zone diferite.  

   
Una dintre crăpături se 
extinde de la bază până la 
înălțimea bifurcației. 

Baza arborelui este afectată, la acest nivel acesta 
prezentând o serie de răni deschise care se constituie în 
porți de intrare pentru boli și dăunători. 

  
Arhitectura coronamentului 
este precară, zona de 
prindere a ramurii laterale 
fiind sensibilizată de o serie 
de răni deschise. 

Zona potențială de cădere intersectează zidul fortificației, 
parte a Situl arheologic Sarmizegetusa, punctul ”Dealul 
Grădiştii” - cod LMI HD-I-s-A- 03190, inclus în lista UNESCO. 

 

Fig. 3.55 - Starea frasinului amplasat la intrarea în fortificație (Sursa: arhiva personală) 
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 Acesta însă nu este singurul arbore care prezintă probleme grave care pot duce 

în final la generarea de pagube inestimabile cu privire la elementele componente ale 

sitului arheologic și, nu în ultimul rând, pot pune în pericol viața utilizatorilor acestui sit 

(vizitatori, personal de deservire, cercetători, etc.). În cadrul analizei vizuale 

desfășurate cu ocazia vizitelor realizate pe teren s-a putut constata existența unei 

multitudini de arbori cu probleme grave care pot ceda oricând în cazul apariției unor 

factori perturbatori precum vântul, greutatea zăpezii, interacțiune cu alte elemente 

vegetale, etc. (câteva exemple în acest sens sunt prezentate în Fig. 3.56 - 3.60). 

 În relație cu activitatea turistică desfășurată în zonă este important de 

menționat faptul că de-a lungul drumului de acces către situl arheologic din DJ705A 

au fost observați o serie de arbori care au o inserare precară pe versant (vezi Fig. 

3.61). În cădere, aceștia pot antrena și alte elemente (sol, rocă, plante etc.) putând 

duce astfel la producerea unor pagube mult mai importante.  

În cadrul sitului, tăierea unor arbori și respectiv descompunere rădăcinilor 

acestora provoacă în prezent alunecări de teren (vezi Fig. 3.62). De asemenea, 

uscarea unor arbori și, în consecință, dispariția sistemului radicular al acestora, care 

ancora solul contribuie la acutizarea problemelor referitoare la deplasarea solului. În 

plus, greutatea trunchiurilor creează în aceste cazuri o presiune în plus asupra 

terenului, grăbind procesul de alunecare.  

Două probleme sunt recurente, fiind întâlnite pe acest sit la un număr mare de 

arbori. Una dintre acestea este prezența rănilor la baza trunchiului (vezi Fig 3.63) - 

defect care, mai ales în lipsa unui proces de gestionare adecvat, pune sub semnul 

întrebării integritatea viitoare a exemplarelor afectate. Cea de-a doua problemă este 

prezența crăpăturilor la nivelul trunchiului (vezi Fig. 3.64) - aspect care, în combinație 

cu vântul, poate duce în timp la dezintegrarea plantei. Arhitectura defectuoasa a 

coronamentului contribuie deja vizibil la generarea unor presiuni mari asupra 

trunchiului. De asemenea, dispariția altor arbori poate schimba microclimatul specific 

fiecărui individ și, prin expunerea la direcții și forțe ale vântului diferite, poate antrena 

defectele existente ducând in final la pierderea plantelor afectate.  

Rădăcini expuse ca urmare a tiparelor de utilizare a sitului (vezi Fig. 3.65) 

constituie la rândul lor un factor de destabilizare a plantelor. Rănirea sau tăierea 

acestora deschide noi porți de intrare pentru boli și dăunători, ducând astfel în timp la 
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debilitarea plantelor fără ca problemele apărute să poată fi constatate vizual în timp 

util pentru a putea interveni.  

În cadrul sitului mai pot fi întâlnite și alte probleme precum: apariția de răni 

deschise la nivelul trunchiului cauzate de căderea altor arbori, tumori, corpuri străine 

prinse de arbori, ramuri concrescute ca urmare a frecării elementelor cu creștere și 

inserție defectuoasă, depozitarea de obiecte și echipamente, etc. (vezi Fig. 3.66). Deși 

aceste probleme au o recurență mai mică, ele nu pot fi neglijate, constituind factori în 

plus în destabilizarea arborilor prezenți pe sit. 

Nu în ultimul rând, prezența lemnului aflat într-un proces mai mult sau mai puțin 

avansat de descompunere (vezi Fig. 3.67) afectează starea generală a arborilor, 

grăbind de multe ori debilitarea și, în final, dispariția acestora. 
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Fig. 3.56 - Zona potențială de cădere pentru alți arbori cu probleme din cadrul sitului 
intersectează alte elemente componente ale monumentului istoric (Sursa: arhiva personală) 
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Fig. 3.57 - Arbore cu crăpătură longitudinală de-a lungul trunchiului; crăpătura intersectează 
zona furcii formată de cei doi lideri concurenți din coroană (Sursa: arhiva personală) 

 

  
  

Fig. 3.58 - Arbore cu o arhitectură precară, care prezintă mai multe cioturi rezultate din 
ruperea ramurilor; arbore este poziționat în vecinătatea potecii utilizate de turiști pentru a 
accesă terasa inferioară din zona sacră, precum și  imediat adiacent unuia dintre spațiile de 
odihnă care se constituie și într-un punct de observație (Sursa: arhiva personală) 
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Fig. 3.59 - Arbore amplasat adiacent porți de est care prezintă o rană deschisă de 
dimensiuni considerabile în zona de inserție a coroanei; agravarea situației poate duce la 
desprinderea altor șarpante (Sursa: arhiva personală) 

  
arbore cu o arhitectură precară, cu elemente 

uscate, amplasat în zona Turnului pentagonal 
arbore cu o cavitate considerabilă rezultată 

în urma desprinderi unei părți din coroană 
  

Fig. 3.60 - Exemple de alți arbori cu probleme (Sursa: arhiva personală) 
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Fig. 3.61 - Exemple de arbori cu inserare precară aflați de-a lungul drumului de acces către 
situl arheologic (Sursa: arhiva personală) 
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alunecare de teren; buturugi; alunecare de teren; buturugă; 

  
alunecare de teren; buturugă, crăpătura la 
baza trunchiului; 

alunecare de teren; trunchiul și rădăcinile 
unui arbore răsturnat; 

  
alunecare de teren; arbore 
cu trunchiul puternic 
afectat (parțial uscat); 
 

buturugi; 

Fig. 3.62 - Alunecări de teren și alte probleme asociate (Sursa: arhiva personală) 
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Fig. 3.63 - Arbori cu răni la bază trunchiului (Sursa: arhiva personală) 
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Fig. 3.64 - Crăpături la nivelul trunchiului (Sursa: arhiva personală) 
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Fig. 3.65 - Rădăcini expuse (Sursa: arhiva personală) 
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arbore cu răni pe trunchi 
cauzate recent de căderea 
altui arbore; 
 

arbore cu tumori la bază; 

   
corpuri străine prinse de 
arbori; 
 

 

ramuri concrescute (frecare); 
 

 

  

depozitarea obiectelor și echipamentelor utilizate pe teren; 
 

Fig. 3.66 - Alte probleme constatate pe sit (Sursa: arhiva personală) 
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secțiuni din trunchiuri de arbori utilizate 
pentru amenajarea traseului de vizitare; 
 

buturugi aflate în descompunere (situație 
potențată de prezența rănilor la alți arbori); 
 

  
material lemnos rezultat în urma tăierilor 
care nu a fost eliminat de pe sit; 
 

arbori uscați în întregime; 
 

  
mobilier imporvizat din secțiuni de trunchi; 
 

buturugi ale unor arbori deja afectați de 
diverse probleme; 
 

Fig. 3.67 (partea 1) - Elemente care încurajează apariția de poli și dăunători (Sursa: arhiva 
personală) 
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arbori uscați în întregime, afectați deja de 
boli și/sau dăunători; 
 

ramuri uscate și neîndepărtate; 
 

  
mobilier realizat pentru direcționarea 
vizitatorilor în cadrul sitului; 
 

mobilier improvizat din alte elemente de 
lemn prezente pe sit; 
 

Fig. 3.67 (partea 2) - Elemente care încurajează apariția de poli și dăunători (Sursa: arhiva 
personală) 
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3.4 Aspecte legislative și de gestionare 

 Conform prevederilor Palanului de Management al Parcului Natural Grădiștea 

Muncelului - Cioclovina, situl de la Sarmizegetusa Regia este încadrat în zona de 

management integral. 

Art. 22 al OUG 57/2007 (aprobată prin Legea 49/2011) prevede următoarele: 

(4) Zonele de protecție integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului 

natural din interiorul parcurilor naționale și naturale.  

(5) În zonele prevăzute la alin. (4) sunt interzise:  

a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și orice 

forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și/sau de 

conservare;  

b) activitățile de construcții-investiții, cu excepția celor destinate administrării 

ariei naturale protejate și/sau activităților de cercetare științifică ori a celor 

destinate asigurării siguranței naționale sau prevenirii unor calamități naturale. 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în zonele de protecție integrală, în afara 

perimetrelor rezervațiilor științifice, se pot desfășura următoarele activități:   

a) științifice și educative;  

b) activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții;  

c) utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat numai cu animale 

domestice, proprietatea membrilor comunităților care dețin pășuni sau care 

dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislația 

națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele 

avizate de administrația parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele 

naturale și speciile de floră și faună prezente;  

d) localizarea și stingerea operativă a incendiilor; 

e) *** Abrogată  

f) intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului științific, și 
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aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și 

pădurilor;  

g) acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul administrației ariei 

naturale protejate, în baza hotărârii consiliului științific, cu aprobarea autorității 

publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în care 

calamitățile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor 

acestora se fac cu avizul administrației, în baza hotărârii consiliului științific, și 

cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor;  

h) acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 

necesită extrageri de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora;  

i) acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare 

de înmulțire, cu avizul administrației, în baza hotărârii consiliului științific, cu 

aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. 

 

 Caracteristicile Zonei de management intergal Sarmizegetusa Regia: 

1. Limite: include parcelele forestiere 21-23; 26; 34-35; 37 din U.P. IV Cetate, 

O.S. Grădiște (vezi Fig. 3.68). 

2. Suprafața totală: este de 230,8 ha fond forestier. 

3. Valori de patrimoniu, natural, cultural și istoric 

a. Rezervații și monumente ale naturii 

i) Codrii seculari din u.a. 26B și 35C, în suprafață de 53,2 ha. 

b. Monumente și situri arheologice 

i) Situl arheologic Sarmizegetusa, punctul Dealul Grădiştii - cod HD-

I-s-A- 03190 – OM nr. 2314/2004 cu modificările și completările 

ulterioare, cu zona sacră, cetate, așezare dacică, așezare și 

hambare din epoca dacică, inclusă în lista UNESCO 

4. Așezări umane: nu sunt. 
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5. Căi de acces: Drumul județean de pe V. Grădiştei. 

6. Se constituie o zonă de management durabil în suprafață de 18,3 ha, 

care include situl arheologic Sarmizegetusa Regia înscris în lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO, conform Hotărârii nr. 1237/2012 privind 

înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial 

UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și 

în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și 

transmiterea acestuia d in administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului 

Național în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. În această 

suprafață este permisă tăierea vegetației forestiere numai la solicitarea 

organelor de specialitate3, în scopul efectuării lucrărilor de reparație, 

întreținere curentă, cercetare arheologică, restaurare, consolidare şi 

conservare a monumentului istoric. 

 

OUG 57/2007, aprobată prin Legea 49/2011, prevede la Art. 22 se prevăd 

următoarele: 

(9) În zonele de management durabil se pot desfășura următoarele activități:  

a) științifice și educative;  

b) activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-

investiții; 

c) utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat numai cu 

animale domestice, de către proprietarii care dețin pășuni sau care dețin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislația 

națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și 

efectivele avizate de administrația parcului, astfel încât să nu fie afectate 

habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;  

d) localizarea și stingerea operativă a incendiilor;  

                                            
3 Este important de subliniat aici faptul că nu există specificații cu privire la entitatea sau entitățile care 
generează solicitarea pentru realizarea tăierii vegetației forestiere. 
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e) intervențiile pentru menținerea habitatelor în vederea protejării 

anumitor specii, grupuri de specii sau comunități biotice care constituie 

obiectul protecției, cu aprobarea planului de acțiune provizoriu de către 

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor, cu 

avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 

științific și valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;  

f) intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale 

și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu 

avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 

științific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului și pădurilor;  

g) acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul 

administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului științific 

și, ulterior, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția 

mediului și pădurilor. În cazul în care calamitățile afectează suprafețe de 

pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul 

administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 

științific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru 

protecția mediului și pădurilor;  

h) activitățile de protecție a pădurilor, acțiunile de prevenire a înmulțirii 

în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului 

lemnos din pădure în cantități care depășesc prevederile 

amenajamentelor, în baza hotărârii consiliului științific și, ulterior, cu 

aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și 

pădurilor;  

i) activități tradiționale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita 

capacității productive și de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu 

impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci și de 

plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se 

pot desfășura numai de persoanele fizice și juridice care 

dețin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunitățile 

locale, cu aprobarea administrației ariei naturale protejate;  
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j) activități tradiționale de cultivare a terenurilor agricole și de creștere a 

animalelor, precum și alte activități tradiționale efectuate de comunitățile 

locale;  

k) lucrări de îngrijire și conducere a arboreților și lucrări de 

conservare;  

l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre 

grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, 

tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, 

tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, 

tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete și în zăvoaie de plop și salcie. 

În cazul arboreților de plop euramerican se poate aplica și tratamentul 

tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de molid, tăieri rase pe 

parcelele de maximum 1 ha;  

m) activități de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă și a acțiunilor de 

vânătoare de către administratorul ariei naturale protejate. Avizarea 

cotelor de recoltă de către administratorul ariei naturale protejate se face 

în baza hotărârii consiliului științific;  

n) activități de pescuit sportiv.  
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Fig. 3.68 - Regimul silvic  al zonei - unitățile amenajistice (Sursa: Quattro Design, 2011, vol.III, p.14) 
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4. EVALUAREA BIODIVERSITĂȚII 

4.1 Biodiversitatea ca resursa culturală și socio-economică4 

Exploatarea lemnului este clar dovedită încă din antichitate, fiind legată de 

sistemul de construcții și o serie de meșteșuguri precum dulgheria (școli de dulgherie 

fiind atestate documentar – collegia).  Paralel cu exploatarea lemnului deforestări în 

zonă au fost efectuate și în vederea extinderii terenurilor agricole (spre Valea 

Mureșului) sau a pășunilor pentru animale. De asemenea defrișarea pădurilor a fost 

necesară în vederea construirii de așezări în zonele înalte și pentru terasarea 

terenurilor. 

Pădurile aparținătoare Ocolului Silvic Pui, au fost deținute până în anul 1852 

de câțiva mari proprietari, grofi maghiari ca Andrasy şi Kendeffy, iar ulterior de 

composesoratele urbariale, diminuându-se într-o oarecare măsură marile proprietăți. 

Până la primul război mondial aceste păduri au fost exploatate la scară redusă, 

extrăgându-se în general lemnul de valoare, brad, molid și lemnul de mină, folosindu-

se ca mijloc de transport plutăritul liber. Din pădurile composesoratelor se scotea 

material lemnos pentru nevoile locuitorilor, fără a avea la bază un plan de exploatare. 

Pășunatul în aceste păduri a fost liber ca și ciolpănitul pentru frunzare. 

Între anii 1863 și 1871 pădurile din zonă au fost administrate de instituțiile 

miniere austro-ungare. 

În 1871 pădurile întră în administrarea serviciului silvic austro-ungar. 

Deschiderea minelor de cărbuni la Petroșani, Lonea și Petrila în perioada 1878-

1880, a dus la cumpărarea de la marii proprietari a unor suprafețe întinse de pădure, 

necesare asigurării de material lemnos pentru utilizări subterane. Până în anul 1880, 

pădurea era folosită pentru pășune, refugiu și pentru nevoile de material lemnos ale 

populației locale. Pe măsura înmulțirii populației s-au extins și drepturile de servituți și 

folosință. 

În anul 1879, statul Austro-Ungar a elaborat legea segregației, prin care se 

stabilea dreptul de proprietate a țărănimii pentru o anumită porțiune de pădure în 

schimbul dreptului de servitute ce o avea asupra întregii păduri, iar nobilii își rezervau 

                                            
4   Secțiune relizată pe baza informațiilor înglobate în cadrul documentației Studiul pădurilor și probleme 
specifice realizat de Dr.ing. Stelian Radu (Quattro Design 2011, vol.1, p.75 și următoarele) 
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dreptul de proprietate asupra altor porțiuni de pădure. Pe această bază au luat ființă 

composesoratele nobiliare și urbariale, ale iobagilor. Datorită faptului că legea 

segregației nu s-a aplicat imediat, țăranii liberi sau iobagi au ieșit din devălmășie și s-

au creat mici proprietăți. 

În anul 1898 codul silvic maghiar oprește ieșirea din devălmășie, luând ființă în 

mod legal composesoratele. În pădurile composesorale, și chiar în cele ale micilor 

proprietari, au început să se extindă defrișările, tăierile în scaun, precum și secuirile 

pentru lărgirea terenurilor de fâneață sau pășunat, creându-se astfel fânețele și 

pășunile din jurul municipiului Petroșani și a localităților Bănița, Petrila, Vulcan și 

Aninoasa. Între anii 1908-1912 s-a aplicat în teren segregația prin care s-au delimitat 

proprietățile nobililor, composesoratelor și a micilor proprietari. Printre proprietarii 

rămași în urma aplicării segregației au fost conții maghiari Thercczkay, Nopcea, 

Kendeffy, Ugran, Fischer și Forhos. 

După unirea Ardealului, 1918, proprietățile conților care au optat pentru 

cetățenia maghiară au revenit statului român; toate celelalte proprietăți au rămas fie 

domenii ale diferitelor societăți, fie ale particularilor. După 1918 pădurile intrate în 

proprietate de stat au fost administrate de statul roman prin Casa Autonomă a 

Pădurilor Statului C.A.P.S. 

Prin reforma agrară creată în 1921, se mențin pădurile composesorale create 

anterior ca și pădurile particulare de întinderi mai mici, obținute prin cumpărare de la 

marii proprietari. O parte a marilor proprietăți particulare se expropriază sau se 

răscumpără de stat. Între 1921-1948, pădurile statului au fost administrate prin 

C.A.P.S. Pădurile aparținătoare Ocolului Silvic Retezat au aparținut până în 1948 

composesoratelor urbariale, bisericilor, proprietarilor particulari și statului 25%.  

În 1942, în baza unui contract cu C.A.P.S., începe construirea căii ferate 

forestiere cu ecartament 76 de către Uzinele de Fier Hunedoara. Calea ferată, cu 

traseul pe Valea Grădiștei, de la depozitul Gara C.F.R. Orăștie până la Sarmizegetusa 

Regia, avea o lungime de 41,1 km. 

În anul 1948 toate pădurile au fost naționalizate, trecând în proprietatea statului 

român, și s-au întocmit amenajamente silvice la intervale de 10 ani. Totodată a fost 

naționalizată și calea ferată aferentă exploatărilor forestiere și trecută în administrarea 

I.F.E.T. Orăștie. 
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După naționalizare, în anul 1949 s-a trecut la amenajarea întregului fond 

forestier în cadrul MUFB-Jiul Ardelenesc împărțit în 11 unități de producție. 

În 1950 este realizat primul amenajament silvic MUF Bazin Grădiște, 

amenajament căruia i se datorează (conform analizei realizate de dr. ing. Stelian 

Radu) apariția molidișurilor pure. Amenajamentul prevedea exploatări prin tăieri 

progresive la fag și amestecuri (inclusiv cu tăieri rase) și plantări ulterioare de molid.  

Între 1950-1958 au mai fost construite cinci linii de clare ferată pentru 

exploatarea forestieră, însumând 16,3 km. 

Începând cu anul 1954 prin H.C.M. 2315/1954 o parte din fondul forestier a fost 

dat spre folosința consiliilor populare, proprietarul rămânând tot statul. Prin Decretul 

328/1986 aceste păduri au trecut din nou în gospodărirea Ministerului Silviculturii. 

Pădurile aparținătoare Ocolului Silvic Petroșani au aparținut în perioada dominației 

austro-ungare, cca. 97%, nobililor maghiari. 

Din studiul pădurilor realizat de dr. ing. Stelian Radu în vederea elaborării 

Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism pentru zona 

protejată Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia (comunele Orăștioara de Sus, Beriu și 

Boșorod, județul Hunedoara) de către Quattro Design pentru Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Turismului în 2011 reiese următoarea succesiune de evenimente ce 

continuă istoricul prezentat în cadrul Planului de Management al PNGM-C: 

1957 – Acad. C. Daicoviciu și Prof. O. Floca propun o rezervație istorico-

naturală care să grupeze Cetățile dacice și zona carstică din bazinul Strei 

1974 – Acad. N. Boșcaiu, Prof. V. Pușcariu împreună cu O. Floca, E. 

Maiorescu, E. Cernelea și alții – reiau inițiativa din 1957 subliniind importanța 

obiectivelor principale ale viitorului parc natural pe un teritoriu de aprox. 30.000 

ha. (Sargetia-Acta Musei Devensis vol. X) 

1978 – Olver Velescu (studiul Dezvoltarea turismului în zona cetăților Dacice 

din Munții Orăștie) propune protejarea siturilor arheologice prin includerea 

rezervației arheologice (stabilită în 1955) în Parcul Natural Grădiștea 

Muncelului – Cioclovina (în teritoriul stabilit în 1974). Recomandă includerea 

Cetăților Dacice în Lista patrimoniului mondial UNESCO până în 1980. 
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Între 1977 și 1982 este dezafectată calea ferată de exploatare forestieră, 

exploatările folosind în continuare rețeaua de drumuri forestiere realizate pe 

firul văilor principale și pe o parte din fostul terasament al căilor ferate. 

Între 1979 și 1997 organele județene pun formal sub ocrotire Rezervația 

complexă Parcul Natural Județean Grădiștea de Munte - Cioclovina pentru 

conservarea Cetăților Dacice, a complexului carstic și a siturilor cu vegetație 

termofilă. 

La jumătatea anilor 80 s-a construit un drum de acces spre poarta vestică a 

Cetății dacice Sarmizegetusa Regia dinspre Valea Albă.  Actualul drum este 

construit în serpentine acute pe versantul foarte înclinat dinspre Valea Albă, 

fiind realizat prin forări de stâncă, cu taluze mari de stâncă derocată. De-a 

lungul drumului s-a realizat o plantație de salcâm, deși acesta nu este specific 

zonei. Cu timpul, vegetația lemnoasă s-a dezvoltat, iar masivul de arbori și 

arbuști s-a închis, mascând traseul drumului și zonele mari de stâncă 

decopertată, peisajul versantului fiind simțitor ameliorat.  

1999 – înscrierea în Lista patrimoniului mondial UNESCO a Fortărețelor Dacice 

din Munții Orăștie (5 din 6 situri arheologice se găsesc în interiorul parcului). 

2000 – Legea 5 reprezintă actul de înființare al Parcului Natural Grădiștea de 

Munte – Cioclovina – arie naturală protejată de interes național.  

2003 – HG 230/2003 – precizează limitele și suprafața (38.184 ha), parcul este 

atribuit în administrare Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA. 

2005 – prima ședință a consiliului științific al PNGM-C. 

2007 – OUG 57/2007 aduce completări privind regimul ariilor naturale protejate 

2009 – HG 229 / 2009 – APNGM-C devine unitate cu personalitate juridică a 

RNP-ROMSILVA. 

În perioada 2001-2004, prin programul PINMATRA au fost delimitate poligoanele 

reprezentând pădurile virgine de fag, inclusiv cele din Munții Orăștiei. Astfel a fost 

delimitată o zonă de 53,2 ha în zona cetății Sarmizegetusa Regia (Codrii seculari de la 

Sarmizegetusa Regia, incluși în ZCS 3 Sarmizegetusa Regia) reprezentând făgete pure 

montane încadrate în tipul de ecosistem forestier 3316 (Făget înalt și mijlociu productiv, 
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cu mull, pe soluri brune tipice, rendzinice și brune luvice, eu- şi mezobazice, și brune 

acide oligomezobazice, hidric echilibrate, cu Oxalis – Dentaria – Asperula) și în subgrupa 

funcțională 1.4.e. (păduri în jurul monumentelor de cultură). Aceștia sunt integrați în UP 

IV Cetate, UA 26B și 35C – fiind amplasați între altitudinile de 760 și 120 m. În această 

arie vârsta medie a arboretelor este de 190 ani, acestea aflându-se în faza de dezvoltare 

optimală cu elemente de dezagregare, fiind semnalată atât prezența lemnului mort cât și 

a arborilor monumentali.  

În nordul incintei sacre de la Sarmizegetusa Regia au avut loc modificări 

radicale ale peisajului în urma uraganului din iulie 2005. Doborârea masivă a arborilor 

din UPN Cetate, parcela 35C (parte din Codrii seculari de la Sarmizegetusa Regia). 

Golul produs de doborâtură nu a fost vizibil din zona cetății fiind mascat de o perdea 

de fagi bătrâni ce nu au fost afectați de furtună. Datorită înscrierii ariei în zona de 

management integral arborii doborâți nu puteau fi îndepărtați din sit (trebuind lăsați 

cca. 10 ani în teren pentru asigurarea evoluției naturale a ecosistemului). În paralel 

era prevăzută instalarea naturală a speciilor pioniere locale (plop tremurător, 

mesteacăn, salcie) reinstalarea fagului urmând în cadrul viitoarelor succesiuni, posibil 

în amestec cu alte specii locale (ulmul de munte sau paltinul de munte). În paralel 

apăruse pericolul extinderii atacului deja masiv al gândacului de scoarță (Ips 

typographus), astfel fiind necesară cel puțin decojirea arborilor doborâți. Probabil din 

acest motiv Muzeul civilizației Dacice și Romane din Deva a insistat asupra 

îndepărtării arborilor căzuți, generând astfel un conflict cu Direcția Silvică, Ocolul Silvic 

Orăștie și Parcul Național Grădiștea Muncelului – Cioclovina, existând posibilitatea ca 

extinderea atacului să afecteze și arborii rămași în picioare din imediata vecinătate a 

sitului arheologic, generând astfel pericolul unor prăbușiri distructive ale arborilor. 

Astfel, biodiversitatea ce caracterizează în prezent situl analizat este rezultatul 

unor evenimente istorice și a unor procese socio-economice complexe desfășurate 

de-a lungul timpului. Trebuie avut însă în vedere faptul că, în prezent, percepția 

publicului cu privire la biodiversitatea specifică acestei zone tinde să fie hiperbolizată, 

aceasta fiind privită prin prisma apartenenței sale la un spațiu constituit ca suport al 

unui univers mitic.  

  



 

64 

4.2 Impactul mediului natural asupra sitului arheologic 

 Este important de reținut faptul că natura se află într-un continuu proces de 

transformare. Succesiunile (procesele dinamice direcționale) au loc deoarece 

condițiile de mediu întru-un spațiu definit se schimbă in timp. Dacă aceste condiții se 

modifică, elementele care alcătuiesc biodiversitatea specifică unui loc sunt înlocuite 

de noi elemente care sunt mai bine adaptate noilor condiții. 

Procesul de transformare este influențat de un set complex de factori și nu 

poate să fie controlat prin intermediul unor acte normative. Aceste acte normative pot 

genera activități și intervenții care să mențină o stare relativă de echilibru pentru a 

favoriza o situație dată, însă aceasta poate fi modificată radical de o serie de aspecte 

care nu pot fi neapărat prevăzute.  

La polul extrem al acestui complex de factori se regăsesc de exemplu erupțiile 

vulcanilor. Deși nu este cazul unor astfel de factori majori în cadrul acestui sit, trebuie 

totuși luat în considerare faptul că schimbările climatice pot duce în viitor la 

modificarea semnificativă a habitatelor existente și protejate în prezent în cadrul 

Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina.  

 Această forță de transformare continuă specifică naturii a pus dintotdeauna și 

va pune în continuare presiune pe elementele care compun situl arheologic. Impactul 

pe care mediul natural îl are asupra acestor elemente depinde în primul rând de 

structura lor și de elementele de biodiversitate implicate.  

De exemplu carnivorele mari prezente în zonă pot genera pagube importante 

într-un interval scurt de timp. Pe de altă parte microorganismele pot avea și ele un 

impact mare de-a lungul unor perioade mai mari sau mai reduse de timp. Nu în ultimul 

rând, plantele - deși imobile in fapt -pot genera pagube importante. Este cazul arborilor 

care prin căderea lor sau a ramurilor lor pot genera pierderi importante.  

 Așadar, amplasarea sitului arheologic în mediul natural duce inevitabil la 

deteriorarea acestuia. Acest proces poate să fie încetinit și controlat într-o oarecare 

măsură, dar nu poate fi stopat cu adevărat în totalitate. 
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5. RISCURI 

Din punct de vedere al conservării biodiversității, în cadrul Planului de 

Management al PNGM-C sunt identificate 2 tipuri de riscuri pentru zona studiată: 

 B02.04. Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare (vezi Fig. 5.1); 

 B07 Alte activități silvice (vezi Fig. 5.2).  

  

Fig. 5.1 - Localizarea amenințării B02.04. 

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare (Sursa: Planul de Management al 

PNGM-C, Anexa 24, Figura 244) 

Fig. 5.2 - Localizarea amenințării B07 Alte 

activități silvice (Sursa: Planul de 

Management al PNGM-C, Anexa 24, Figura 

245) 

 

 Păstrare în teren a materialului lemnos debilitat sau tăiat poate cauza însă o 

serie de probleme pentru celelalte exemplare de arbori prin încurajarea și 

propagarea bolilor și dăunătorilor. De aici se naște un prim conflict care poate 

genera apariția altor riscuri precum prăbușirea arborilor. Prăbușirea arborilor pune 

în pericol deopotrivă utilizatorii sitului, elementele componente ale sitului arheologic 

(vezi Fig. 3.55 - 3.57) precum și alte elemente vegetale (vezi Fig. 5.3) antrenând astfel 

noi distrugeri și în ceea ce privește biodiversitatea.  

 Distrugerea elementelor componente ale sitului arheologic este cauzată în 

prezent într-o oarecare măsură de procesele dinamice direcționale, respectiv de 

instalarea succesiunii primare. Procesul lent de instalare a unor asociați vegetale și 
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generarea unui substrat incipient peste pietrele desprinse din ziduri și depozitate în 

cadrul sitului este deja vizibil (vezi Fig. 5.4 - sus și jos-stânga).  

De asemenea, alunecările de teren și intervențiile umane care generează 

decopertarea stratului vegetal (călcare, reabilitarea drumului, etc.) atrag instalarea 

succesiunii secundare (vezi Fig 5.4 - jos-dreapta), încurajând astfel modificări la 

nivelul biodiversității specifice sitului.   

 Un alt risc în raport cu biodiversitatea și, respectiv, cu situl arheologic propriu-

zis îl constituie activitatea necontrolată a vizitatorilor. În pofida prezenței 

personalului de pază, în cadrul vizitelor de teren au fost constatate o serie de abateri 

de la normele impuse pe sit. În acest sens, au fost documentate fotografic două 

ipostaze (vezi Fig. 5.5), respectiv: 

 Interacțiunea cu elementele vegetale prezente pe sit, unul dintre vizitatori 

fiind surprins în Fig, 5.5 (sus) în timp ce interacționa cu o grupare vegetală 

de Lilium martagon (crin de pădure - vezi Fig, 3.46) - specie cu importante 

valențe ornamentale care în mentalul colectiv este privită ca specie 

protejată prin lege în România (aceasta nefiind momentan prezentă în 

anexele normativelor prin care sunt desemnate speciile protejate); 

 Depășirea zonei deschise publicului, în Fig 5.5 (jos) fiind surprins un grup 

de vizitatori care, în pofida semnului cu specificația ”accesul interzis”, se 

deplasează de-a lungul potecii care urcă versantul poziționat la est față de 

zona sacră, cel mai probabil cu scopul de a explora zona. 

Această imposibilitate de a controla permanent activitatea vizitatorilor prezintă 

în primul rând riscul ca aceștia să fie expuși la o serie de pericole prezente pe sit cum 

ar fi prăbușirea unor arborilor, alunecarea terenului sau întâlnirea cu carnivorele mari 

întâlnite în zonă. Pe de altă parte, acest fapt poate cauza probleme în ceea ce privește 

integritatea sitului arheologic și biodiversitatea.  
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Fig. 5.3 - În cădere arborii care se prăbușesc pot antrena și alte elemente vegetale (exemplu 
preluat de pe un alt sit; Sursa: arhiva personală) 

 

 

  



 

68 

 
  

  
  

Fig. 5.4 - Procese transformaționale în cadrul sitului (Sursa: arhiva personală) 
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Fig. 5.5 - Utilizatori aflați în afara traseului de vizitare  (Sursa: arhiva personală) 
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6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În prezent este evidentă incapacitatea de a media cele două sisteme de 

protecție - natural și cultural - instituite în spațiul în care se regăsește situl arheologic 

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia - punctul „Dealul Grădiștii”. În plus, 

transformarea sitului într-o atracție turistică și deschiderea acestuia către vizitatori 

aduce o presiune în plus. 

Este important de reținut faptul că, deși zona beneficiază de prezența unor 

habitate valoroase, acestea nu constituie un unicat. Pe de altă parte interacțiunea 

vizitatorilor cu aceste habitate ar trebui să se realizeze în siguranță însă acest lucru 

nu este posibil având în vedere mai ales starea de degradare a vegetației 

arborescente. Această degradare a dus până în prezent și la distrugerea unor 

vestigii arheologice cu valoare de unicat și, cel mai probabil, va continua să creeze 

prejudicii în lipsa unui management adecvat.  

Trebuie precizat și faptul că acest management nu poate fi realiza în condițiile 

actuale. Gestionarea curentă a sitului funcționează în paradigma caracteristică 

silviculturii unde activitățile și intervențiile sunt stabilite în raport cu ansamblul 

populațiilor componente. Această abordare nu permite tratarea individuală a 

exemplarelor de arborilor sau, în cazul în care este necesar, a elementelor 

componente ale respectivilor arbori (șarpante, ramuri,  etc.). Acest tip de gestionare 

mai fină este caracteristic mai degrabă vegetației arborescente din mediul urban 

pentru care însă în România nu este dezvoltată o legislație specifică, similară altor 

exemple deja consacrate la nivel internațional.  

 

Pentru a realiza o gestionare corespunzătoare a sitului trebuie în primul rând 

să fie stabilită o ierarhie a priorităților în raport cu diverse aspecte fixe sau 

dinamice. Este de la sine înțeles faptul că viața oamenilor are prioritate în fața oricăror 

elemente. Pe de altă parte accesul utilizatorilor sitului poate să fie restricționat sau 

direcționat astfel încât să se asigure protecția acestora. Un alt aspect ce trebuie avut 

în vedere este posibilitatea de a muta / reloca / drija diverse elemente în scopul 

asigurării integrității ansamblului, fie că este vorba de patrimoniul natural sau cultural. 

Nu în ultimul rând trebuie avută în vedere realizarea interveniților viitoare ținând 

seama de valoare de unicat, respectiv, capacitatea de regenera diverse resurse. 
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Pe baza acestei ierarhii se poate lua apoi o decizie cu privire la generarea 

unui cadru legislativ și administrativ care să permită gestionarea corespunzătoare 

a sitului. Fie că este vorba de introducerea unei noi categorii funcționale pentru păduri 

(dedicată siturilor arheologice clasate LMI aflate în situații similare) sau de 

introducerea sitului într-o nouă categoria de folosință a terenului, aspectul determinant 

ce trebuie urmărit este acela de a permite implementarea unui management al 

vegetației arborescente care să fie subordonat managementul cultural.  

 În continuare, pornind de la ipoteza păstrării accesului vizitatorilor în cadrul 

sitului arheologic este recomandată instituirea unei zone de gestionare a vegetației 

arborescente conform principiilor și regulilor arboriculturii urbane. În acest caz, 

starea fiecărui exemplar este analizată separat, iar decizia cu privire la intervențiile 

necesare se realizează în raport cu țintele existente (oameni, vestigii, bunuri, etc.). 

Procesul presupune și medierea posibilității de a limita interacțiunea în caz de pericol 

(capacitatea de a muta sau dirija țintele) cu necesitatea de a menține exemplarul 

analizat, atunci când acesta se constată că reprezintă un pericol.  

 Pentru a putea realiza această analiză este necesară realizarea prealabilă a 

unui realizarea unui inventar riguros al arborilor din zona sitului arheologic. Acest 

inventar, realizat în format electronic - cu suport GIS, trebuie să conțină informații 

minimale pentru gestionarea vegetației și redresarea stării efectivului vegetal 

arborescent. Exemple cu privire la informațiile ce trebuie culese din teren sunt 

prezentate în Fig. 6.1, 6.2 și 6.3.  

Pentru a asigura succesul gestionării vegetației arborescente este recomandat 

să așa-zis grădinar al sitului, respectiv un profesionist - de preferat cu experiență în 

domeniul arboriculturii - care să cunoască în detaliu starea arborilor care compun 

efectivul vegetal, intervențiile realizate de-a lungul tipului asupra fiecărui exemplar, 

vulnerabilitățile, punctele tari, etc. și care să asigure o continuitate și o coerență în 

luarea deciziilor cu privire la intervențiile realizate asupra arborilor. 

De asemenea, este de preferat ca intervențiile de tăiere a arborilor sau a 

elementelor care compun coronamentul acestora să fie realizate de către 

specialiști atestați la nivel internațional în domeniul arboriculturii, cu experiență în 

gestionarea individuală a arborilor. 
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Materialul lemnos rezultat ca urmare a gestionării vegetației arborescente 

de pe sit se recomandă a fi măcinat cu echipamente adecvate, iar resturile vegetale 

mărunțite să fie stocate și respectiv, transformate în compost. În cazul buturugilor 

rezultate ca urmare a tăierii arborilor se recomandă măcinarea coletului până la 20 

de cm sub cota de călcare a solului, lundu-se în acest sens toate precauțiile necesare 

în cadrul unui sit arheologic.  

O eventuală decizie de îndepărtare a arborilor pentru a proteja sau a pune 

în valoare vestigiile arheologie se recomandă a se lua doar pe baza unui studiu 

temeinic, fundamentat pe informațiile cuprinse în cadrul inventarului vegetației 

arborescente. Pe lângă ancorarea pantelor, arborii asigură și absorbția unei cantități 

importante de apă. De asemenea, coronamentul acestora direcționează vânturile. O 

intervenție brutală asupra vegetației arborescente, care să aibă în vedere doar 

punerea în valoare a sitului arheologic presupune schimbarea microclimatului local și 

poate genera în siaj o serie de probleme importante, care pot afecta ulterior chiar 

elementele de patrimoniu ce se doresc a fi puse în valoare.  

 

Autor:  dr. peisagist Diana CULESCU 

 

iulie 2018 
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Fig. 6.1 - Fișa de evaluare a riscurilor la arbori elaborată de Societatea Internațională de Arboricultură 

- față (Sursa: Ghid de bună practică pentru administrarea spațiilor verzi) 
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Fig. 6.2 - Fișa de evaluare a riscurilor la arbori elaborată de Societatea Internațională de Arboricultură 

- verso (Sursa: Ghid de bună practică pentru administrarea spațiilor verzi) 
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Fig. 6.3 - Fișa de evaluare a riscurilor la arbori cu înglobând informații minimale care trebuie culese 

din teren pentru a permite o gestionare adecvată (Sursa: Carta Parcului Zaikin 
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