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BiodiVeRsitAteA în întReBăRi și
RăspunsuRi
de Ce e impoRtAntă BiodiVeRsitAteA?
Biodiversitatea sau diversitatea manifestărilor vieții
este partea vie a mediului, „actorii“ care joacă drama vieții
pe „scena“ alcătuită din mediul neviu - aerul, apa, roca de
substrat. Calitatea aerului și productivitatea solului sunt, de
exemplu, esențial modulate de biodiversitatea locală.
Ce ARe deoseBit BiodiVeRsitAteA loCAlă din
zonA BistRiței?
Bogăția formelor de manifestare a vieții, fie ele
specii, comunități, habitate sau ecosisteme. De exemplu,
din pădurile, livezile și pajiștile din împrejurimile orașului
se cunosc cam 90 de specii de fluturi de zi, reprezentând
aproximativ 45% dintre speciile cunoscute din România;
într-o zi frumoasă din sezonul
cald se pot vedea într-un sit
favorabil peste 30 de specii
în doar câteva ore. Spre
comparație, în Marea Britanie
mai există cam 55 de specii
de fluturi de zi, deci nu-i de
mirare că pentru un turist
pasionat de natură o excursie
în zona Bistriței poate fi o
experiență extraordinară.
Coada rândunicii (Iphiclides podalirius)
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Ce este BiodiVeRsitAteA?
Partea vie a mediului înconjurător. Etimologic,
noțiunea vine de la contopirea a două cuvinte din limba
engleză - biological diversity, „diversitate biologică“, a devenit
biodiversity, „biodiversitate“.
Pe lângă aer (atmosferă), apă (hidrosferă) și scoarța
terestră (litosferă), globul terestru are un înveliș viu (biosfera)
cu o structură deosebit de complexă. Potrivit unei definiții
oficiale, diversitatea biologică sau biodiversitatea reprezintă
„variabilitatea organismelor vii din toate sursele, incluzând,
printre altele, cele terestre, marine sau din alte ecosisteme
acvatice și complexele ecologice ale căror părți sunt
acestea, incluzând diversitatea speciilor, comunităților și a
ecosistemelor“ (articolul 2 din Convenția privind Diversitatea
Biologică, semnată la Summitul de la Rio de Janeiro în 1992
și ratificată de România prin legea 58/13 iulie 1994, vezi situl
oficial al convenției: http://www.cbd.int/).
este impoRtAntă BiodiVeRsitAteA pentRu ViAțA
omului oBișnuit?
Da. În primul rând, specia umană face parte din
biodiversitate. Apoi, viața ca fenomen planetar este
dependentă de bunăstarea biodiversității - aerul pe care-l
respirăm, hrana pe care o mâncăm, multe dintre resursele
de materii prime, toate acestea nu sunt altceva decât servicii
oferite de biodiversitate. Fără biodiversitate, planeta ar fi
un deșert absolut neproductiv, iar atmosfera irespirabilă, cu
oxigen puțin sau deloc.

CARe este situAțiA ACtuAlă A BiodiVeRsității?
Critică. Un inventar (incomplet) de probleme:
• deteriorarea, distrugerea și fragmentarea habitatelor
naturale;
• supraexploatarea resurselor regenerabile ale
biodiversității (se taie prea mult lemn, se pășunează
peste capacitatea pajiștilor, se pescuiește peste
capacitatea de regenerare a stocurilor și așa mai
departe);
• dispariția speciilor datorită acțiunii directe a omului
(în principal prin distrugerea habitatelor naturale, dar
și prin braconaj, introducerera de specii exotice care le
concurează și le înlocuiesc pe cele locale etc.);
• poluarea.

Râul Bistrița

Cum poAte Fi ApReCiAtă stAReA BiodiVeRsității
loCAle din BistRițA?
Rezonabilă, cu excepția ecosistemelor acvatice, care
au fost mult degradate structural și funcțional pe parcursul
ultimei jumătăți de secol. Ecosistemele terestre și-au păstrat
un procent mare din bogăția de specii și funcționează încă
satisfăcător.
de unde pot AFlA mAi multe despRe
BiodiVeRsitAte?
Pentru biodiversitatea locală există situl proiectului,
http://www.biodiversitate-bistrita.ro.
Pentru cei interesați de biodiversitate în general,
există mii și mii de cărți, articole, situri web - trebuie căutate
cuvinte cheie specifice fie online, fie în fișierele bibliotecilor.

Parcul Municipal Bistrița
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FAunA

mAmiFeRe

Fauna din împrejurimile orașului Bistrița cuprinde
un număr mare de specii: deși nu există un inventar al
acestora, se poate aprecia că sunt prezente între un sfert și
o treime din numărul de specii cunoscute pe plan național.
Majoritatea acestor specii sunt de talie măruntă și populează
habitatele în care există arbori.

Mamiferele sunt reprezentate prin câteva zeci de
specii, însă multe sunt de talie mică și/sau au un mod de
viață nocturn, astfel încât sunt mai greu vizibile. Două treimi
din speciile locale aparțin rozătoarelor și liliecilor.

VeRteBRAte

Dintre speciile de talie mare, cele mai comune
sunt mistrețul și căpriorul dintre copitate și vulpea dintre
carnivore. Majoritatea mamiferelor trăiesc în păduri și sunt
active mai ales noaptea, așa că nu sunt ușor de observat.

Vertebratele sunt bine reprezentate prin speciile
caracteristice zonelor deluroase din România.

Prezența lor este mai simplu de sesizat prin urmele pe
care le lasă: dejecții, urme de pași în zăpadă sau în noroi, sau
urme ale activității de hrănire.

Arici (Erinaceus roumanicus) în cartierul Independenței

Urmă de câine (Canis domesticus)

4

păsăRi

Reptile

Păsările sunt cel mai numeros grup de vertebrate și
datorită modului de viață (zbor, cântec) multe dintre ele se
numără și printre cei mai vizibili reprezentanți ai faunei.
Ornitofauna zonei Bistrița include specii din toate grupele
ecologice de păsări (înotătoare, picioroange, scurmătoare,
agățătoare, răpitoare de zi și de noapte, păsări cântătoare).

Fauna de reptile este săracă în specii, însă sunt
reprezentate toate grupele prezente în fauna României: șerpi,
șopârle și broaște țestoase. Cel mai des pot fi observate două
specii de șopârle - șopârla cenușie și gușterul.

Cinteza (Fringilla coelebs)

Opinia publică este nefavorabilă reptilelor, însă trebuie
remarcat că speciile locale sunt, pe de o parte, inofensive,
iar pe de altă parte puternic afectate negativ de degradarea
habitatelor naturale, prezența lor fiind astfel un bun indicator
al gradului de integritate al ecosistemelor.

Pițigoiul mare (Parus major)

Unele păsări sunt oaspeți de vară care cuibăresc în
zonă și migrează spre sud în anotimpul rece, altele sunt
oaspeți de iarnă care exploatează resursele de hrană rămase
după plecarea speciilor clocitoare. O categorie specială este
reprezentată de speciile de pasaj, care traversează teritorul
în timpul migrațiilor. În sfârșit, există o serie de specii
sedentare, care trăiesc tot timpul anului în zonă.

Sticleți (Carduelis carduelis)

Șopârla cenușie (Lacerta agilis)
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AmFiBieni

pești

Amfibienii sunt reprezentați în țara noastră prin câteva
specii aparținând la două grupe distincte: broaște și tritoni.
Tritonii au aspect de șopârlă și pot fi observați cu ușurință
doar primăvara în perioada de reproducere, când masculii
în haine de nuntă și femelele cu aspect mai modest vin în
bălțile lipsite de pești unde are loc reproducerea.

Peștii reprezintă grupul din fauna locală cel mai
puternic afectat de activitatea omului: în prezent există cam
15 specii, însă numărul acestora era aproape dublu în urmă
cu o jumătate de secol.

Broaștele sunt reprezentate prin câteva grupe
ecologice: broaștele verzi de apă, broaștele roșii de pădure,
broaștele râioase, broaștele arboricole (brotăcelul) și buhaii
de baltă. Toate speciile de amfibieni (cu excepția broaștelor
verzi) sunt dependente de bălțile în care are loc reproducerea
și de aceea sunt foarte sensibile la modificarea mediului.
Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) este
ocrotit atât pe plan european cât și pe plan național.

Reducerea drastică a numărului de specii de pești este
datorată în primul rând degradării habitatelor acvatice. Pe de
altă parte, tot activitatea umană a dus la apariția în zonă a
unei noi specii, Pseudorasbora parva, venită tocmai din China
odată cu importul de pești chinezești pentru crescătorii. În
doar câteva decenii, acest pește mărunt din familia crapului
s-a împământenit prin populații locale viguroase și a căpătat
chiar denumiri autohtone: „săbioară“ sau „țigănaș“ (după
datele publicate de expertul local în ihtiologie, dr. Claudiu
Găvriloaie).

Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata)

Murgoi bălțat (Pseduorasbora parva)
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neVeRteBRAte
Nevertebratele sunt reprezentate printr-un număr
imens de specii, însă cunoașterea acestora este extrem
de fragmentară. În cele ce urmează se vor da doar câteva
exemple din unele grupe mai cunoscute.
inseCte

Cel mai carismatic și mai bine cunoscut grup dintre
nevertebrate este cel al fluturilor, științific numit lepidoptere.
Doar o zecime dintre fluturi zboară ziua, însă aceștia
reprezintă pe de departe cel mai bine cunoscut grup de
nevertebrate. Fluturii de zi din zona Bistriței aparțin la cca.
90 de specii, un procent foarte bun (aproximativ 45%) din
fauna națională. Majoritatea trăiesc în habitate naturale cu
vegetație bogată - păduri, tufărișuri, livezi extensive, fânețe.

Alături de grupele înrudite (păianjeni, căpușe,
miriapode, crustacee), insectele formează marele grup al
artropodelor - animale cu schelet extern chitinos și picioare
alcătuite din segmente (articule) distincte. Protejate de
armura lor, ca niște cavaleri medievali în miniatură, aceste
vietăți mărunte domină ca număr de specii și indivizi toate
mediile de viață.

Fauna locală de fluturi de zi include cel puțin două
specii ocrotite la nivel european prin Directiva Habitate:
fluturele mare de foc - Lycaena dispar și albăstrița pătată
- Maculinea teleius, ambele legate de pajiști umede, chiar
mocirloase.

Fluturele roșu sau urzicarul (Aglais urticae)

Fluturele mare de foc (Lycaena dispar)
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moluște
Moluștele sunt reprezentate în fauna locală prin două
grupe - melci și scoici (bivalve).
Deocamdată nu este publicată o listă a speciilor,
putem doar presupune că numărul acestora trebuie să fie
mult peste o sută.
Cea mai cunoscută specie din zonă este melcul de
livadă, Helix pomatia; comestibil, însă puțin apreciat pe plan
local. Totodată puteți întâlni și limaxul - un melc fără cochilie.
VieRmi
„Viermii“ nu reprezintă o grupă în sens zoologic. Este
doar un termen popular care acoperă o mare varietate de
animale cu aspect simplu: corp alungit, golaș, lipsit de cap și
picioare.

Melcul de livadă (Helix pomatia)

Trebuie remarcat că între „viermi“ adesea se includ în
mod eronat și larvele de insecte, care de regulă prezintă cap
și picioare, de exemplu viermele de mătase (larva fluturelui
de mătase), viermele merelor sau al prunelor (larvele unor
molii) și așa mai departe.
Dintre viermii propriu-ziși, mai cunoscute sunt
lipitorile și râmele.
Râmele îndeplinesc un rol ecologic major în
menținerea fertilității solului și servesc ca hrană pentru un
mare număr de specii de animale, astfel încât importanța lor
în natură este enormă.
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Un limax (familia Limacidae)

FloRA
Flora este reprezentată de totalitatea speciilor
vegetale dintr-o zonă dată.
Practic, de regulă într-o floră se tratează doar speciile
de plante superioare, care au corpul alcătuit din rădăcină,
tulpină și frunze.
Marea majoritate a plantelor superioare prezintă și
flori, din care rezultă doar semințe (gimnosperme) sau fructe
cu semințe (angiosperme).
Ferigile sunt un mic grup de plante superioare arhaice
lipsite de flori, care se reproduc după metode „tradiționale“,
prin spori.
Plantele inferioare au o structură mai simplă. Aici
se clasifică mușchii și, în mod convențional, se mai includ
fungii (ciuperci, drojdii, mucegaiuri și licheni) și algele, deși
în clasificările moderne pentru aceste grupe au fost create
regnuri separate de cel vegetal.

plAnte supeRioARe (CoRmoFite )
Din România se cunosc cca. 3350 de specii de plante
superioare, dintre care peste o mie au fost semnalate din
Bistrița și împrejurimi.

Cocoșei sau măseaua-ciutei (Erythronium dens-canis)
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AngiospeRme - plAnte Cu FloRi și FRuCte
Grupul include cam 97% dintre speciile semnalate
din țară. Formele de creștere (arbori, arbuști, liane sau plante
ierboase) nu reflectă înrudirea ci doar modul de viață.
Astfel, salcâmul (arbore) este clasificat în aceeași
familie cu trifoiul (plantă ierboasă), iar mărul, părul, cireșul,
zmeurul, măceșul și fragii fac parte din aceeași familie
botanică (Rosaceae).
Importanța plantelor este enormă în cele mai diverse
domenii: habitatele terestre sunt constituite și delimitate
preponderent pe baza covorului vegetal, plantele cultivate
asigură hrana omului și animalelor domestice dar și materii
prime pentru industrie. Apoi, există o bogată floră medicinală
și meliferă.
Plantele verzi reprezintă o componentă majoră a
ecosistemelor, fiind producători de materie organică și
oxigen. Nu în ultimul rând, plantele modulează clima prin
participarea la ciclul hidrologic, modelează relieful prin
diminuarea eroziunii sau determină microclimatul prin umbra
produsă de vegetație.

Gorun (Quercus petraea)

Fag (Fagus sylvatica)

Carpen (Carpinus betulus)

Soc (Sambucus nigra)

Lemn-câinesc (Ligustrum vulgare)

Podbal (Tussilago farfara)

Trei-răi sau viorele (Hepatica nobilis)

Majoritatea speciilor de plante din zona Bistriței sunt
asociate habitatelor de pădure. Multe specii populează de
asemenea fânețele și tufărișurile.
Pășunile, pârloagele și culturile agricole intensive sunt
mult mai sărace în specii.
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gimnospeRme - ConiFeRe, tisA, gingko

plAnte inFeRioARe ( tAloFite )

Grup mic de plante lemnoase cu flori simple, de
regulă grupate în conuri caracteristice. La Bistrița sunt doar
cultivate, fie ca plante ornamentale (gingko, tuia, diferiți pini
exotici), fie în plantații silvice (molid, pin).

Grup extrem de puțin cunoscut pe plan local. Prof. dr.
Ioan Cristurean semnalează din zona Bistriței câteva sute
de specii, care reprezintă doar o mică parte din numărul de
specii potențial prezente.
mușCHi ( BRioFite )
Legați de microhabitatele umede, mușchii sunt
cunoscuți din împrejurimile Bistriței prin 103 specii.

Molid (Picea abies)

Pin (Pinus sylvestris)

FeRigi ( pteRidoFite )
Plante arhaice, lipsite de flori, fructe sau semințe. În
zonă există mai puțin de 20 de specii, care cresc prin locuri
umbroase și umede - pedicuța, coada-calului, diferite alte
specii de ferigi.

Buturugă acoperită de mușchi
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Fungi

Alge

Organisme imobile (ca plantele), însă lipsite de
clorofilă, deci dependente în hrănire de materia organică din
mediu (ca animalele).

Algele nu formează un grup unitar, ci sunt definite
prin excludere drept organisme fotosintetizante (prezintă
clorofilă care permite sinteza de substanță organică pornind
de la substanțe anorganice utilizând energia solară) care nu
aparțin grupului plantelor propriu-zise.

Mare bogăție de forme (ciuperci, drojdii, mucegaiuri),
multe parazite (tăciuni, rugini, făinări, mane). Lichenii,
structural constituiți pe baza unei simbioze dintre o algă și
o ciupercă, sunt clasificați tot aici. Prof. dr. Ioan Cristurean a
găsit 213 specii de fungi și 31 de specii de licheni în zona
Bistriței.

Unele alge (cianoficeele sau algele albastre-verzi) sunt
mai înrudite cu bacteriile decât cu restul lumii vii, alte alge
sunt greu de delimitat de protozoare, în timp ce unele sunt
considerate apropiate de precursorii plantelor terestre.
Talia algelor este de obicei microscopică, deși unele
specii se aglomerează în mase vizibile cu ochiul liber, de
exemplu mătasea broaștei sau lâna broaștei.
Importante în producția de materie organică în
ecosistemele acvatice, stau la baza lanțurilor trofice din
habitatele respective.
Pot cauza daune prin înmulțirea excesivă în condiții de
aport anormal de ridicat de substanțe nutritive: fenomenul
cunoscut sub numele de „înflorirea apelor“ este cel puțin
parțial determinat de excesul de îngrășăminte agricole, care
ajung până la urmă în apă.
Prof. dr. Ioan Cristurean a găsit 102 specii de alge în
zona Bistriței, ceea ce reprezintă doar o mică parte din totalul
de forme potențial existente.

Burete-șerpesc (Lepiota procera)
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Lichenii abundenți certifică o bună
calitate a aerului din oraș

HABitAte
Noțiunea de habitat se referă la locul sau tipul
de sit în care o specie își duce viața în mod obișnuit. În
cele ce urmează se prezintă habitatele din Bistrița pe
baza sistemului pan-european EUNIS (European Nature
Information System - „Sistemul Informațional European
pentru Natură“), care poate fi consultat pe situl
http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
Sistemul EUNIS este bazat pe o clasificare ierarhică a
habitatelor în zece clase notate de la A la J, la care se adaugă
o clasă suplimentară (X) pentru habitatele mixte. Avantajul
acestei abordări este faptul că e universală (acoperă întreg
continentul european, plus mările și oceanele adiacente) și
ierarhică (clasele se pot subdivide după necesități, permițând
o încadrare cât mai adecvată a habitatelor).
Astfel, pădurile (clasa G) se divid în G1 - păduri de
foioase cu frunze căzătoare, G2 - păduri de foioase cu frunze
veșnic verzi, G3 - păduri de conifere, G4 - păduri mixte de
foioase și conifere și G5 - arborete foarte antropizate (șiruri
de arbori, mici plantații forestiere, tăieturi de pădure recente).
Mai departe, arboretele de foioase decidue, de exemplu,
se divid în G1.1 - zăvoaie de esențe moi, G1.2 - zăvoaie de
esențe moi în amestec cu esențe tari, G1.6 - făgete și așa mai
departe până la G1.D - livezi de pomi fructiferi. Fiecare dintre
aceste clase poate fi mai departe subdivizată, după necesități.
Din Bistrița și împrejurimi lipsesc doar habitatele
marine și litorale (clasele A și B).
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C - Ape inteRioARe de supRAFAță
Habitatele acvatice sunt reprezentate prin râul Bistrița
și rețeaua de pâraie care drenează dealurile depresiunii
Bistrița, la care se adaugă apele stătătoare care includ
diverse bălți, unele cu statut temporar, altele amenajate;
lacul din amonte de oraș, deși de origine artificială, este
suficient de bine populat cu plante și animale încât a devenit
un sit important pentru păsările acvatice.
În prezent, habitatele acvatice se află într-o puternică
stare de degradare antropică, reflectată, de exemplu, prin
reducerea drastică a numărului de specii de pești în doar
câteva decenii.
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D - mlAștini
Zonele umede au fost mult mai întinse în trecut,
însă au fost drenate pentru a spori producția agricolă. De
menținerea acestui tip de habitate depinde existența unui
procent însemnat de specii, multe dintre ele ocrotite pe plan
național și internațional.

e - pAjiști
Suprafețele înierbate s-au extins în timpurile
istorice prin desecarea mlaștinilor și defrișarea pădurilor
și tufărișurilor. Calitatea pajiștilor se degradează însă prin
pășunat, astfel încât există o mare diferență în bogăția de
specii între o pășune și o fâneață. În prezent se manifestă
tendința de abandonare a cositului, ceea ce duce la
extinderea tufărișurilor și arboretelor pe terenurile nelucrate.
15

F - tuFăRișuRi
Alături de mlaștini, tufărișurile au fost mult
persecutate fiind considerate „neproductive“. După ce la
finalul secolului trecut suprafața de tufărișuri din zonă a
atins un minim istoric, în prezent se constată un început de
regenerare prin extinderea tufelor pe terenurile nelucrate.

Rolul tufărișurilor în natură este extrem de însemnat
prin numărul mare de specii care le populează și prin
serviciile ecologice pe care le furnizează - împiedică
eroziunea, mențin echilibrul hidrologic, reprezintă o sursă
regenerabilă de materii prime (fructe sălbatice, de exemplu).
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g - păduRi
Pădurile acoperă circa un sfert din suprafața
municipiului Bistrița, însă în lipsa activității antropice ar fi
dominat absolut peisajul.
Pădurile actuale sunt edificate preponderent de gorun,
adesea însoțit de carpen; pe versanții nordici, unde clima
este mai rece și mai umedă, există încă făgete, iar pe versanții
sudici cu clima mai caldă și mai aridă cresc păduri de stejar
pedunculat în asociere cu carpenul.

Există și câteva plantații de molid sau pin, tip de
vegetație străin pentru peisajul local.
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H - supRAFețe de usCAt Cu VegetAție RARă sAu
ABsentă
Pe râpele dealurilor apar porțiuni dezgolite în care
plantelele cresc greu sau deloc.
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i - HABitAte CultiVAte
Împreună cu pajiștile, culturile agricole acoperă
jumătate din aria adminstrativă a municipiului Bistrița.
Delimitarea dintre aceste două clase de habitat este
adesea dificil de făcut la scară mare, mai ales că există
terenuri arabile și fânețe nelucrate, în care vegetația se
modifică natural, producându-se o succesiune ecologică de la
pajiște la tufăriș și apoi spre pădure.

J - HABitAte ConstRuite
Aproximativ un sfert din suprafața administrativă
a municipiului Bistrița este ocupată de habitate în care
nota dominantă e dată de activitățile umane altele decât
agricultura: locuințe și clădiri de interes public, căi de
comunicație, situri industriale sau de depozitare a deșeurilor.

Acestea sunt cele mai modificate habitate, aici
densitatea și influența omului este maximă, iar diversitatea
speciilor sălbatice este restrânsă la minim.
19

Ce CAută BiodiVeRsitAteA...
... în livada mea?! Alunarul scutură nuielile din
creștetul nucului. Gaițe scormonesc printre frunzele
mirositoare de la poale. Ciocănitori înșfacă sâmburii de
poame uscate din prunii ogârjâți. Presuri pigulesc grâul din
ocol. Trei cocoșari scobesc merele rămase până la dulcele
cocean. Un cârd de sturzi de vâsc sârlâie prin ceață. Un roiaș
de scatii s-atârnă printre crenguțe legănate și conulețele de
arinași din marginea pârâului. Prin coronițe arămite de soc,
păducel și sălcuțe scârțâie pițigoi albaștri și din cei grași.
Printre frunze de ștevie, pătlangină, podagriță mai zbârnâie
câțiva fluturi-păuni zdrențuiți, vărzari albi și galbeni, albine
încetinite, bondari ramoliți. Cum îndrăznesc urzica cea albă,
salvia, ori nalba să-și mai ridice florile? Printre alte urzici
pleoștite de brumă, furnici și păianjeni. Pe lângă buturugi
topite-n pământ au ieșit buchețele de ghebe mieroase. Îmi
îndrept spatele cocoșat și-mi troznesc din oase! Semințe
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aripate de frasin, parașute argintate de tragopogon îmi trec
peste umăr; pe-o buturugă, ultime fire de trifoi norocos! Până
n-ajunge frigul la os! Fructe de toate vârstele, aur de hamei
îmbrățișat pe tulpini de sălcii și frasin, frunze daurite de
paltin fain luminate, pere mălăiețe și prune burtoase din care
curge mierea verii, câte-o elice gălbănuie, câte-o margaretă
supărăcioasă și șuie, umbre de furnici pe frunze de crușân,
puf de căprițe tragopogon, învârtejite din pricina rotației
pământului, frunze de pojarniță arse de pojarul brumii, ghebe
de pucioasă pe altarul unei cioate, un firicel de salvie, stafii
de prune scofâlcite, tristeți florale, câte-o supărare; bate
lumina de apus șî brumează parcă pe aripile cocoșarilor ce
s-agită în roi mare pe sus!
Sursa:
Ilie Hoza (2011): 5 anotimpuri, Casa Cărții de Știință,
Cluj-Napoca, pp. 120-121.
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