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1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții
Studiu Peisagistic si de Biodiversitate - Sit Toplița

1.2. Titularul/Beneficiarul investitiei
Studiul a fost solicitat de Ordinul Arhitecților din România, în vederea completării

documentației necesare organizării unui Concurs de soluții.

1.3. Amplasamentul (scurtă descriere)
Situl pe care se va realiza Studiul de Peisaj și Biodiversitate este situat în orașul Uricani, sat

Valea de Brazi, Strada Toplița, nr. 6, județul Hunedoara.
Număr cadastral IE63410.

Vecinătăți:
N-V: Proprietate privată - Mangu Carmen-Daniela; Hamz Traian-Cristian;
N-E: Proprietate privată - Voin Calina;
S-E: Drumul Național 66A;
S-SV-Pârâul Toplița;
V- Proprietate privată - Buresc Eleonora.

Datorită poziţionării în cadrul Carpaţilor Meridionali, orașul Uricani din care face parte și
Valea de Brazi, este cel mai vestic oraș al Văii Jiului, de-a lungul Jiului de Vest (Jiul Românesc)
între culmile Munților Vâlcan, la S și ale Munților Retezat, la N. Dominat de culmi muntoase și
cursuri de ape, se situează în partea de sud-vest a Depresiunii Petroşani, în judeţul Hunedoara1.

Oraşul ocupă un loc important în peisajul Văii Jiului, pentru că are cea mai mare suprafaţă
administrativă din România. Aflându-se la 29 km de Petroşani şi 125 km de Deva, accesul se face
prin intermediul drumului naţional 66A. 2

Clima3:
- continental moderată;
- temperaturi medii multianuale de tipul climatului montan, fără geruri mari iarna şi călduri
caniculare vara;
- temperaturile medii anuale variază în jurul a 7ºC;
- temperaturi medii cele mai scazute se înregistrează în luna ianuarie (-15ºC), iar cele mai ridicate
în luna iulie (20ºC);
- precipitaţii abundente, cu o medie anuală între 900mm – 1000mm;

Vegetaţia şi fauna3:
- flora ocrotită din zona Uricani este reprezentată de 1050 de specii de plante, speciile lemnoase
fiind incluse în arealele protejate sau declarate monumente ale naturii (bradul, molidul, pinul,
lariţa, paltinul de munte, frasinul, carpenul, mesteacănul, fagul);
- fauna ocrotită este reprezentată de 19 specii (ursul, lupul, vulpea, mistreţul, capra neagră,
pisica sălbatică, cerbul, căpriorul, veveriţa, iepurele comun, jderul de copac, vidra, viezurele,

1 www.inforegio.ro
2 http://turismuricani.ro/ro/top-block/item/70-despre-uricani.html
3 www.inforegio.ro



nevăstuica, hermina, şoarecele gulerat); mândria Retezatului o constituie populaţia de capre negre;
- alte animale / păsări rare şi protejate de lege sunt râsul, acvila de munte (cea mai puternică
pasăre răpitoare din ţară), cocoşul de munte.4

1.4. Scurt Istoric:
În secolul al XIII–lea, teritoriul pe care se află oraşul Uricani de azi făcea parte din

voievodatul lui Litovoi (Tara Lytua) care cuprindea ţinutul Gorjului, Valea Jiului şi Ţara Haţegului.
Un document ce datează din 18 aprilie 1461 menţionează, printr-un decret al voievodului

Ardealului, că Murzina (Marginea), cneaz de Densuş îşi vinde moşiile, printre care şi Sylotena
(Valea Vacii), un teritoriu de 10 km situat în proporţie de 90% pe raza oraşului Uricani, în lunca
Mailatului.

Un alt document datând din anul 1493, emis de curtea regelui Vladislav al II-lea al Ungariei,
arată că boierul Mihail Cânde stăpâneşte mai multe moşii în această zonă, printre care și Câmpu lui
Neag (Nzakmezeu)5.

În anul 1720 toată Vale a Jiului era populată de gospodării risipite în întreaga vale, astfel încât
apărea ca un sat foarte mare, după cum reiese din documentele cartografice ale lui Friedrich
Schwantz.6 Harta Josephină (1784 - 1787) arată de asemenea prezenta a 6 așezări situate pe Valea
Jiului, printre care și Câmpul lui Neag6. (fig. 1, fig 2, fig. 3)

Fig. 1 - Harta Josephină - Valea Jiului (1784 - 1787) - zona sitului este marcată cu albastru6

4 www.inforegio.ro
5 http://turismuricani.ro/ro/top-block/item/70-despre-uricani.html
6 https://www.youtube.com/watch?v=ZW3AHngeg-0&t=600s&ab_channel=PrimariaUricani



Fig. 2 - Harta Josephină - 1784-1787 - se disting pârâul Toplița și dealul Bilugului (situl Toplița apare marcat cu
albastru)7

Fig. 3 - Gospodării din Valea Jiului7

În anul 1788, Uricaniul este prădat de turcii adalai (de la Ada Kale) care iau robi 16 persoane,
taie capul preotului paroh de la acea vreme şi dau foc bisericii.

Prima atestare oficială a localității, sub denumirea de Hobiceni – Uricani, este menţionată într-
un document din 1818, numele venind de la locuitorii a două sate, Hobiţa şi Uric, situate la nord,
dincolo de munţi, în zona Țării Hațegului, de unde se presupune că au venit marea majoritate a
oamenilor care au populat intens Valea Jiului.

În toamna anului 1916, pe perioada Primului Război Mondial, este pierdut şi recucerit de trei
ori de către armata română, în cinstea eroilor existând acum monumentul de pe vârful Tulişa.

După alipirea Transilvaniei la România în 1918, numele lui se schimbă în Uricani. Odată cu
sfârşitul celei de a doua conflagraţii mondiale şi cu instalarea regimului comunist, se
amplifică procesul de exploatare a cărbunelui superior. În 1965 localitatea este declarată oraş,
înglobând satele Valea de Brazi și Câmpu lui Neag (fig. 4).

7 https://www.youtube.com/watch?v=ZW3AHngeg-0&t=600s&ab_channel=PrimariaUricani



Fig. 4 - Orașul Uricani cu cele două sate - Valea de Brazi și Câmpul lui Neag.

Între 1968 şi 1970 se construieşte pe locul bisericii vechi, noua biserică ortodoxă a oraşului,
având hramul "Înălţarea Domnului" - biserică care dispune de cărţi de valoare istorică, precum
"Evanghelia" tipărită la Blaj în anul 1817. Cimitirul ce înconjoară lăcaşul adăposteşte Monumentul
Eroilor Mineri.

În ceea ce priveşte Câmpu lui Neag, se pare ca primii săi locuitori au venit din Oltenia nordică,
tradiţia vorbind de un haiduc, Neagu, care, fugind din calea turcilor la începutul secolului al XVI-
lea, s-a aşezat, mai întâi, la locul numit Dosul Pribeagului şi apoi în lunca Jiului. El ar fi marcat
vatra viitorului sat, înfigând în pământ o piatră (un monolit) de vreo doi metri înălţime, care avea
încrustată în ea două filoane de cuarţ alb, dispuse în formă de cruce. Cert este faptul că, în 1850,
preotul din sat, Constantin Stanci, a găsit această piatră căzută pe malul Jiului, a luat-o cu o sanie
trasă de boi şi a plasat-o în curtea casei sale, care din 1890 şi până în 1936 a fost şi şcoală sătească.

Astăzi, piatra se află la intrarea în satul Câmpu lui Neag. Localitatea a avut identitate proprie
până în anul 1965, când a intrat în componenţa oraşului Uricani.

În perioada 1984-1987 satul a fost demolat în întregime, locuitorii mutaţi cu forţa în
blocurile construite în Uricani, pentru a face loc unei exploatări de suprafaţă a cărbunelui.
Epuizându-se rezerva de cărbune, cariera a fost abandonată, iar pe locul acesteia s-a format un lac,
care azi serveşte drept loc de agrement pentru populaţia zonei, fiind denumit de cei care-l
frecventează ,,Marea săracilor", sau Litoralul Văii Jiului8.(fig. 5)

Fig. 5 - Marea săracilor8

8 https://www.youtube.com/watch?v=ZW3AHngeg-0&t=600s&ab_channel=PrimariaUricani
http://turismuricani.ro/ro/top-block/item/70-despre-uricani.html

https://www.youtube.com/watch?v=ZW3AHngeg-0&t=600s&ab_channel=PrimariaUricani
http://turismuricani.ro/ro/top-block/item/70-despre-uricani.html


În Vestul satului Valea de Brazi se află barajul care formează în amonte un lac de acumulare
ce alimentează cu apă potabilă toată Valea Jiului (fig. 6)

Fig.6 - Lacul de acumulare ce alimentează cu apă localitățile din Valea Jiului9

2. DESCRIEREA OBIECTIVELOR STUDIULUI
2.1. Obiectivele principale
Situl este localizat în ultimul segment al orașului Uricani, în zona denumită Valea de Brazi.
Este situat la limita estică a Rezervației Naturale Retezat, în partea vestică a Depresiunii

Petroșani și a Defileului Valea Jiului și la sud de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, fiind
înconjurat la N, N-E de Munții Retezat și Parcul Natural Retezat cu Rezervația Științifică
Gemenele, la E, N-E de Munții Șureanu, la E, S-E de Munții Parâng și la S de Munții Vâlcan.

Situat la altitudinea de 775m, vegetația caracteristică este cea a etajului nemoral-subetajul
pădurilor de fag și de amestec de fag.

Obiectivul principal al studiului constă în identificarea caracterului dominant al peisajului
perceput la diverse scări:

- scară teritorială - încadrări majore în peisaj (nivel macropeisagistic),
- scară urbană - vecinătăți imediate (nivel mezzopeisagistic),
- scara locului - analiza morfologiei sitului (nivel micropeisagistic).

2.2. Obiectivele secundare
Analizele vor răspunde și următoarelor sub-obiective specifice:
a) identificarea morfologică a peisajului major și a dimensiunii ecosistemice la nivel teritorial;
b) identificarea morfologică a peisajului și a dimensiunilor socio-economice (nivelul sitului în

cadrul orașului), perceptive si cultural-patrimoniale (nivelul ecosistemului major cu care se
învecinează);

c) evaluarea peisajului intern al sitului prin prisma calitătii (unicitate) și a viabilității
ansamblurilor vegetale (diversitate, sustenabilitate);

d) identificarea zonelor cu caracter si morfologie relativ omogena (tipologii/microtipologii
distincte de peisaj);

9 http://turismuricani.ro/ro/top-block/item/70-despre-uricani.html

http://turismuricani.ro/ro/top-block/item/70-despre-uricani.html


e) identificarea zonelor/traseelor cu valoare peisagistică remarcabilă la nivelul sitului și al
vecinătăților, cu potențial peisagistic și de loisir/relaxare.

3. DESCRIEREAMETODEI DE LUCRU
Analiza peisagistică și metodologia propusă sunt bazate pe următoarele criterii:
- scara de abordare – trans-scalaritate;
- criteriile analitice - specifice pe de o parte, analizei morfo-tipologice (rezultate din teoria

structurilor urbane) si pe de alta parte analizei peisajului (rezultate din teoria peisajului);
- instrumentele de investigare - analitic - perceptiv, corelativ - sintetic, interpretativ;
- etape de studiu: identificare - analiza multi-criterială - diagnoza
-rezultatele previzionate: la nivel sintetic-tipologii (morfologice și peisagistice), determinarea

zonelor de identitate morfologica/peisagistica, identificarea arealelor semnificative, evaluări ale
ecosistemului, grade de afectare, grade de permisivitate, determinarea tipurilor de potențial,
determinarea dinamicilor/tendințelor/vulnerabilităților și riscurilor.

În cadrul analizei la nivel teritorial (macropeisagistic) accentul este pus pe ecosistemul major
din care face parte situl studiat, cel care contribuie decisiv la conturarea calitatilor peisajului și care
definește caracterul general al peisajului major din care face parte.

Analizele la scară urbană (mezzopeisagistice) se concentrează pe morfologia peisajului
perceput din sit către exteriorul lui, pe identificarea calităților perspectivelor naturale deschise din
sit, sau a peisajelor cu calități vizuale favorabile sau nefavorabile. De asemenea sunt analizate si
limitele vizuale percepute, cu calitățile sau defectele lor, pentru a putea amplifica efectele
favorabile și a descuraja peisajele mai puțin avantajoase pentru priveliști sau perspective de calitate.

La scara mică (micropeisagistic), situl este analizat în detaliu pentru a identifica calitatea
elementelor componente ale peisajului intern, în special ale florei si faunei existente și pe
identificarea microecosisitemelor vegetale, clasificarea lor din punct de vedere al calităților
peisagistice și ecosistemice.

4. DESCRIEREA REZULTATELOR

4.1. Analizele de peisaj și de biodiversitate
a) Analiza peisajului major din care face parte situl (macropeisajul) scoate în evidență
tipologia dominantă a peisajului caracteristic montan, peisaj de pădure de amestec (fag și brad)
și pajiște alpină.
Spre Est și Sud se percep culmile Muntilor Parâng, Sureanu și Vâlcan, iar spre nord culmile

Munților Retezat, Rezervație a Biosferei.
Drumul spre sit străbate Depresiunea Valea Jiului, trece prin Parcul Național Defileul Jiului

și urmărește DN 66A, prin Depresiunea Petroșani, fiind situat la limita dintre Valea cu Brazi și
Câmpul lui Neag (fig. 7).



Fig. 7 - Analiza peisajului major din care face parte situl (marcat cu roșu)

Zona studiată reprezintă „poarta de intrare” în Masivul Munților Retezat. (fig. 8) Oriunde îți
întorci privirea peisajul este grandios, natura generoasă și orizontul este dominat de crestele
munților care înconjoară orașul Uricani și satele Valea de Brazi și Câmpul lui Neag.(fig. 9)

Masivele muntoase sunt brăzdate de pâraie care au format în timp numeroase peșteri: Dâlma
cu Brazi (m-ții Retezat), Peștera nr. 4 (din Scocul Sorotei), Peștera cu Corali (Vâlcan, m-ții
Retezat- Godeanu), sau Peștera Zeicului (m-ții Retezat - Rezervație Naturală speologică de
categoria III), Peștera de Gheață (din Masivul Vâlcan). (fig. 10)

Fig. 8 - „Poarta de intrare” în Masivul Retezat



Fig. 9 - Culmile munților Vâlcan și Parâng.

Fig. 10 - Peștera cu corali, și Peștera Dâlma cu brazi.



Versanții din Cheile Bolomirului și ale Văii de Brazi sunt amenajate cu trasee de alpinism și
escalada10 (fig. 11). Cheile Buții formate de cursul pârâului Buta, precum și pâraiele Lazărului,
Valea Mării și Sterminos formează peisaje spectaculoase, cu multe cascade și cursuri de ape
învolburate, ce croiesc trasee îndrăznețe, fermecătoare și relaxante, în drumul lor către râurile
majore. (fig. 12, fig. 13)

Fig. 11 - Versanți amenajați pentru alpinism și escaladă

Fig. 12 - Cascadele pârâului Lazărului

10 https://www.youtube.com/watch?v=ZW3AHngeg-0&t=600s&ab_channel=PrimariaUricani

https://www.youtube.com/watch?v=ZW3AHngeg-0&t=600s&ab_channel=PrimariaUricani


Fig. 13 - Cascadele pârâului Valea Mării

Traseele montane cele mai frecventate de turiștii îndrăgostiți de natură (fig. 14), au diferite grade
de dificultate, fiind itinerare de inițiere pentru copii dar și drumuri de munte mai dificile, pentru
tinerii și vârstnicii mai avansați:
 Cheile Buţii - Lacul Bucura
 Cheile Buţii - Cabana Buta
 Câmpu lui Neag - Lunca Berhina
 Câmpuşel - Cabana Buta

Fig. 14 - Trasee turistice în Munții Retezat și împrejurimi

http://turismuricani.ro/ro/2013-04-26-15-20-36.html
http://turismuricani.ro/ro/2013-04-26-15-22-33.html
http://turismuricani.ro/ro/2013-04-26-15-23-23.html
http://turismuricani.ro/ro/2013-04-26-15-23-55.html


La nivelul biodiversității, zona reprezentativă pentru regiunea studiată este Parcul Național Retezat.
Datorită habitatelor sale foarte diverse, multe naturale, sau puțin modificate de intervenția umană,
aici se regăsesc o faună și floră deosebit de bogate, atât în ceea ce priveşte numărul de specii, cât şi
numărul mare de exemplare care alcătuiesc populațiile acestor specii. În arealul parcului au fost
inventariate 108 specii de păsări, 55 de specii de mamifere, 8 specii de peşti, 5 specii de reptile şi 7
specii de amfibieni.11 (fig. 15).

Broasca roșie de munte Arici Chițcan comun Apollo negru Cinteză
(Rana temporaria) (Erinaceus roumanicus) (Sorex araneus) (Parnassius mnemosyne) (Fringilla coelebs)

Cărăbuș de pârâu Fluturele de foc al măcrișului Zglăvoancă Șarpele de alun
(Carabus variolosus) (Lycaena dispar) (Cottus gobio) (Coronella austriaca)

Cicănitoarea de munte Cosaș transilvan Aușel sprâncenat Capra neagră
(Picoides tridactylus) (Pholidoptera transilvanica) (Rugulus ignicapilla) (Rupicapra rupicapra)
Fig. 15 - Specii din regiunea Parcului Național Retezat11

De interes crescut pentru Retezat sunt şi nevertebratele, în rândul cărora se găsesc cele mai multe
specii endemice pentru parc (specie endemică = întâlnită doar în acel loc). Retezatul este renumit
prin diversitatea sa floristică, adăpostind aproape 1190 specii de plante superioare autohtone din
cele peste 3136 cunoscute în Romania.11
Mamiferele identificate în Parcul Național Retezat, în număr de 55 de specii, reprezintă peste 23%
din mamiferele terestre ale Europei, ceea ce arată încă o dată diversitatea habitatelor naturale
prezente aici. Parcul oferă condiții pentru supraviețuirea celor mai importante dintre carnivorele
mari europene: lupul (Canis lupus), ursul (Ursus arctos) şi râsul (Lynx lynx).
De asemenea, în parc se întâlnesc ierbivore mari, cum sunt capra neagră (Rupicapra rupicapra),
cerbul (Cervus elaphus) şi căpriorul (Capreolus capreolus)11.
În diverse habitate ale parcului unde se găsesc mamifere de talie foarte mică (de exemplu: șoareci),
întâlnim și carnivore de mici dimensiuni care se hrănesc cu acestea. Printre carnivorele de mici
dimensiuni amintim: pisica sălbatică (Felis silvestris) şi mustelidele (precum nevăstuica (Mustela
nivalis), hermelina (Mustela erminea), jderul de copac (Martes martes), jderul de piatră (Martes

11 https://ro.warbletoncouncil.org/invertebrados-9875
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foina), viezurele/bursucul (Meles meles) și vidra (Lutra lutra)). Dintre rozătoare, o prezență inedită
în parc este marmota (Marmota marmota) observată de turişti în zona alpină a Retezatului, pe
timpul primăverii, verii şi toamnei. Iarna, marmota, la fel ca şi alte specii din parc, hibernează în
vizuini. Introdusă în anul 1973 în Rezervația Științifică Gemenele, în căldarea lacului Gemenele, a
ajuns să se extindă în număr mare în toată zona alpină a Retezatului Central, în zona lacurilor
glaciare şi a pajiştilor alpine, unde găseşte un mozaic de habitate propice hrănirii şi construirii de
vizuini.12
Avifauna Parcului Național Retezat cuprindea, la nivelul anului 1992, un număr de 82 de specii de
păsări, dintre care 60 de specii clocitoare, 11 specii posibil clocitoare şi alte 11 specii de pasaj,
oaspeți de iarnă sau prezențe accidentale, conform studiului ”Structura specifică a comunităților de
păsări şi mamifere din Parcul Național Retezat”, elaborat de prof. dr. Dan Munteanu. În urma
cercetărilor recente efectuate în parc cu ocazia inventarierii şi cartării speciilor de floră şi faună, s-a
constatat existența unui număr de 108 specii de păsări.12
Aici se pot întâlni specii rare precum: acvila de munte (Aquila chrysaetos), reprezentată şi pe sigla
parcului, acvila țipătoare mică (Clanga pomarina), şerparul (Circaetus gallicus), şoimul călător
(Falco peregrinus), cocoşul de munte (Tetrao urogallus), buha (Bubo bubo), ciuvica (Glaucidium
paserrinum), barza neagră (Ciconia nigra) şi altele.12
În Parcul Național Retezat trăiesc 7 specii de amfibieni între care amintim salamandra (Salamandra
salamandra), tritonul de munte (Ichthyosaura alpestris) şi buhaiul de baltă cu burta galbenă
(Bombina variegata). La nivel național toate speciile de amfibieni sunt protejate deoarece se
consideră ca au de suferit în urma pierderii habitatelor propice înmulțirii şi a modificărilor
climatice.12
Reptilele sunt reprezentate în parc prin 5 specii, din care amintim vipera (Vipera berus), o specie
bine cunoscută de amatorii de drumeții la munte, care este considerată specie periclitată la noi în
țară din cauza faptului că multe exemplare au fost ucise pe motiv că sunt dăunătoare sau
periculoase pentru om. Contrar acestor credințe vipera este un animal precaut care poate să simtă
apropierea unei persoane de la 20 de metri distanță. Singurul moment când aceasta atacă este atunci
când se simte amenințată.12
Nevertebratele sunt reprezentate în Parcul Național Retezat prin aproximativ trei mii de specii
încadrate în toate grupele taxonomice caracteristice habitatelor carpatice. În rândul nevertebratelor
se găsesc cele mai multe endemite animale din Retezat, fiind identificate până în prezent 9
subspecii endemice de fluturi de zi, cel puțin 6 specii endemice de plecoptere, 4 de tricoptere şi 8
de nematode-viermi inferiori.12
Dintre nevertebrate, în Parcul Național Retezat, fluturii au fost cel mai mult studiați. Până în
prezent, pentru parc, a fost stabilit un număr de 1100 de specii de fluturi. Ca o recunoaştere a
importanței pe care o are Retezatul pentru conservarea fluturilor, Lunca Berhina a fost declarată
Arie de Importanță Lepidopterologică Europeană. Dintre speciile de nevertebrate amintim croitorul
fagului (Rosalia alpina), cosaşul transilvan (Pholidoptera transsylvanica) şi fluturele Litera L
(Nymphalis vaualbum) care se bucură de protecție la nivel european.12
Existența aici a mai bine de o treime din flora vasculară a României este unul din motivele pentru
care a fost declarat Parc Național. La acestea se adaugă un număr aproximativ egal de “specii
inferioare” - briofite (muşchi), licheni, alge. Foarte importanți pentru conservarea plantelor din
Retezat sunt cei peste 90 de taxoni endemici din totalul de 127-400 taxoni endemici acceptați de
diferiți autori pentru România. Dintre speciile de plante protejate prezente în parc amintim:
flămânzica (Draba dorneri), iarba gâtului (Tozzia carpathica), papucul doamnei (Cypripedium
calceolus), ghințura galbenă (Gentiana lutea) sângele voinicului (Gymnadenia rhellicani), floarea

12 https://ro.warbletoncouncil.org/invertebrados-9875
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de colț (Leontopodium alpinum), ultimele 4 specii fiind desemnate şi Monumente ale Naturii în
România. De asemenea, multe specii de plante îşi au aici locul clasic, ca de exemplu Barbarea
lepuznica, Centaurea pseudophrygia ratezatensis, Oxytropis jacquinii retezatensis, Hypochoeris
maculata var. carpatica, Festuca rupicola var. retezatensis.13 (fig. 16)

Flămânzica (Draba dorneri) Papucul doamnei (Cypripedium calceolus) Ghințura galbenă (Gențiana lutea)
Fig. 16 - Specii de plante protejate existente în zonă

b) Analiza mezopeisajului scoate în evidență tipologii de peisaj cu caracter montan, culmi
împădurite dominant cu paduri de fag și păduri de amestec (fag, molid, brad, mesteacăn etc.),
poieni montane, iar în partea superioara masive de jneapăn și pășuni alpine. Vecinătățile imediate
sunt curți private, cu case și gospodării anexe, peisaje riverane montane (pârâul Toplița) și
infrastructuri rutiere (DN 66A, str. Bilugului).

Situl analizat este situat la confluența dintre Valea de Brazi și Câmpu lui Neag, într-o curbură
a DN66A, imediat după intersecția cu str. Bilugului.(fig. 17)

Intrarea în sit nu este vizibilă de la o distanță care să permită orientarea din timp, situl
necesitând din acest punct de vedere o signalistică adecvată, care să permită localizarea imediată.
(fig. 18)

Fig. 17 - Harta turistică a orașului Uricani (unde se vede complexul Toplița) și intersecția cu Str. Bilugului, care
marchează apropierea de situl Toplița

13 https://www.retezat.ro/despre-specii
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Fig. 18. Analiza vizibilității sitului
Poza 1 si 2 - lipsă vizibilitate pentru Complexul Toplița, situat la numai 100 m pe dreapta DN66A
Pozele 3 - aflat la numai 50 de metri, este încă lipsit total de vizibilitate.
Poza 4 și 5 - drumul de acces și poarta de intrare în situl Toplița

La nivelul peisajului vizibil din sit, în imediata apropiere putem identifica perspective și
priveliști valoroase care se deschid din platoul superior al sitului, peste valea Jiului de Vest, către
versantul Nordic al Munților Vâlcan, pădurile de amestec (fag și molid), poienile însorite și
coamele vălurite ale munților din apropiere (spre S-E).(fig. 19)

Tot de pe același platou, priveliștea îndepărtată, către N-V, pune în valoare o parte din culmile
muntoase care aparțin Retezatului Mic, parte a Parcului Național Retezat.



Fig. 19 - Analiza perspectivelor din sit spre peisajul învecinat - versantul Nordic al Munților Vâlcan, și Retezatul Mic.
Pozele 1-5 - perspective favorabile deschise de pe platoul superior al sitului

c) Analiza micropeisajului
La nivelul micropeisajului, analiza sitului supus studiului pune în evidență un caracter divers,

cu o morfologie simpla, dar variată, cu limite clare, construcții cu functiuni administrative și pajiști
care ocazional pot deveni zone de campare.

Unicul punct de acces este situat în Sud-Estul sitului, pe o ”bretea” laterală, desprinsă din
banda dreapta a DN 66A, pe direcția Uricani - Câmpul lui Neag. Accesul se face pe o poarta
maramureșeană, străjuită de doi arbori rășinoși, falnici (un pin și un molid).

Drumul interior de acces este pietruit, și urcă progresiv o diferență de nivel de 12 m,
parcurgând un traseu sinuos, curb, de la intrare și până la platoul superior, unde se află clădirile
administrative, dotările și utilitățile (barbeque, terasă, toaletă, cișmea, bazin apă)

Situl este traversat de două linii de înalta și medie tensiune, amplasate pe latura de nord, pe
platoul superior al sitului, pe directia Est-Vest. (fig.20)



Fig. 20 - Plan de situație cu dotările/utilitățile existente (drumuri, cladiri, rețele, dotări)

Pe latura de S și V terenul este acompaniat de traseul spectaculos al pârâului Toplița, care
conferă un potențial peisagistic remarcabil, încă nevalorificat.

De-a lungul pârâului, pe latura sudică a proprietății, în imediata apropiere a drumului de acces,
liziera perimetrală permite accesul pe terenul care coboară către albia Topliței, oferind peisaje
absolut fermecătoare, cu poieni pe malul apei, la diferite înălțimi, care progresiv coboară până la
confluența cu apele domoale ale pârâului.(fig. 21)



Fig. 21 - Poienile din apropierea pârâului Toplița - cu acces din zonele 1 și 3

Vegetația prezentă pe sit este foarte diversificată, bogată și sălbatică, formată din categorii
majore de plante: arbori, arbuști, flori, ierburi graminee.

Microhabitatul analizat în perioada aprilie-mai nu a surprins prea multe specii din fauna
descrisă în zonele din apropierea sitului, totuși au fost identificate și aici câteva specii, aparținând
categoriilor:
Amfibieni:
- broaște - Broasca roșie de munte (Rana temporaria), Izvoraș cu burta galbenă (Bambina variegata)
Reptile:
- șopârla de ziduri (Podarcis muralis)
Nevertebrate:
- croitorul fagului (Rosalia alpina)
- cosașul transilvan (Pholidoptera transsylvanica) - specie protejată la nivel european prin Directiva
habitate
- croitorul de piatră (Morinus funereus) - specie protejată la nivel european prin Directiva habitate
- fluturele de foc al măcrișului (Lycaena dispar), Lunca Berhina fiind declarată Arie de Importanță
Lepidopterologică Europeană
- negriciosul de molid (Erebia euryale)
- fluturele Amiral (Vanessa atalanta)



- fluturele zebră (Neptis sappho)
- buburuza (Coccinela septempunctata)
- furnica neagră comună (Lasius niger) (fig. 22)

Fluturele zebră (Neptis sapho) - identificat în sit

Furnica neagră comună Cosașul transilvan Melcul comun
(lasius niger) (Pholidoptera transsylvanica) (Cornu aspersum)
Fig. 22 - Insecte și moluște identificate în sit

De asemenea, situl riveran din sudul proprietății este populat de pești, unii dintre ei fiind
protejați la nivel european.

În literatura de specialitate fauna este descrisă ca fiind foarte diversificată și bogată,
reprezentată de peste trei mii de specii de nevertebrate (coleoptere, nematode, moluște, lepidoptere,
artropode etc.), 8 specii de pești (dintre care 3 specii protejate la nivel European - Directiva
Habitate), 5 specii de reptile (șopârle, vipere, șerpi) și 7 specii de amfibieni (salamandre, broaște,
tritoni).14

Acestora li se alătură bogata populație de animale și păsări, descrise și studiate în zona sitului:
-19 specii de animale (ursul, râsul-specie protejată, lupul, vulpea, mistreţul, capra neagră,
pisica sălbatică, cerbul, căpriorul, veveriţa, iepurele comun, jderul de copac, vidra, viezurele,
nevăstuica, hermina, şoarecele gulerat); mândria Retezatului o constituie populaţia de capre negre;
- păsări rare şi protejate de lege - acvila de munte (cea mai puternică pasăre răpitoare din ţară),
cocoşul de munte. 14

Arborii sunt reprezentați de trei categorii: pomi fructiferi, arbori solitari și arbori de masiv.
Pomii fructiferi sunt plantați în dreapta drumului de acces, organizați în rânduri drepte, pe toată
suprafața taluzului și puțin pe platoul superior.

Arborii solitari sunt cei mai viguroși, falnici, cu port majestuos, ce imprimă sitului o măreție
specială. Probabil că au crescut natural, aparținând speciilor existente în flora spontană a zonei,
dar au căpătat în timp un statut special, de arbori veterani, ce constituie baza peisajului și domină la
nivelul vegetației existente.

14 https://ro.warbletoncouncil.org/invertebrados-9875
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Arborii solitari sunt reprezentați de fag, pin, molid, carpen și tei. Aceștia sunt situați în zonele
1, 2 și 3 și este recomandat să fie integrați în soluția de reamenajare a sitului, fiind arbori
remarcabili. (fig. 23)

Fig. 23 -Plan releveu vegetație existentă - identificarea speciilor vegetale lemnoase (arbori și arbuști)

4.2. Microtipologii de peisaje - zonificarea morfologică a sitului
La nivelul analizei morfologice a sitului, dar și la nivelul percepției vizuale, se disting 5 zone care
au caracteristici diferite și morfologie distinctă: (fig. 24)
- zona 1 - adiacentă drumului de intrare, zona din stânga, între drum și valea pârâului Toplița;
- zona 2 - taluzul aferent plantației de pomi fructiferi (meri, pruni și cireși) - partea stângă a
drumului de acces;
- zona 3 - partea din stânga drumului de acces, împreună cu partea de debleu, care coboară către
pârâul Toplița;
- zona 4 - fâșia situată de-a lungul laturilor de N-V și N-E;
- zona 5 - zona platoului superior al sitului (zona centrală).



Fig. 24 - Zonificarea morfologică a sitului în cinci tipologii de micropeisaj.

4.3. Vegetația lemnoasă a sitului - analiza pe zone distincte
În urma investigațiilor și analizelor pe teren, inițiate în luna aprilie 2022 și continuate până

în luna mai 2022, pe situl Toplița au fost identificate 21 de specii de plante lemnoase, arbori și
arbuști (tabelul 1).

La nivelul vegetației lemnoase, predominante sunt speciile de arbori, reprezentând 85% din
numărul total de specii.

De-a lungul căii de acces pe sit, în partea dreapta a drumului (zona 2), se află taluzul cu
pomi fructiferi, care oferă cea mai mare diversitate de specii lemnoase (13 specii), 11 specii de
arbori și 2 specii de arbuști. Cea mai redusă vegetație lemnoasă este în platoul superior al sitului,
unde se află pajiștea, compusă preponderent din specii erbacee și puieți de arbori (zona 5).

Speciile predominante în sit sunt cele autohtone, din care sunt compuse dealtfel și pădurile
din vecinătate: Fagus, Picea, Carpinus, Pinus, specifice zonelor cu altitudinea de 750 m.

Vegetația lemnoasă este repartizată preponderent perimetral, cu excepția taluzului (zona 2),
care este ocupat în întregime de arbori viguroși și pomi fructiferi, printre care au crescut spontan
puzderie de puieți aparținând speciilor arboricole și arbustive existente în zonă (carpen, pin, molid,
tei, corcoduș, alun, crușin, soc etc.).



Tabelul 1. Distribuția speciilor lemnoase pe situl Toplița

Specia Denumirea
populară Familia Originea Zona

1 2 3 4 5
ARBORI
Betula pendula mesteacăn Betulaceae autohton x x
Carpinus betulus carpen Betulaceae autohton x x x
Fagus sylvatica fag Fagaceae autohton x x x x
Fraxinus excelsior frasin Oleaceae autohton x
Quercus petrea gorun Fagaceae autohton x
Malus domestica măr Rosaceae autohton x x x
Morus sp. dud Moraceae Asia x
Picea abies molid Pinaceae autohton x x x
Pinus sylvestris pin de pădure Pinaceae autohton x x
Populus tremula plop tremurător Salicaceae autohton x
Prunus avium vișin Rosaceae autohton x x
Prunus cerasifera corcoduș Rosaceae autohton x x
Prunus cerasus cireș Rosaceae autohton x
Prunus domestica prun Rosaceae autohton x
Robinia pseudoacacia salcâm Fabaceae America de N x x
Salix alba salcie Salicaceae autohton x x
Sorbus aucuparia scoruș Rosaceae autohton x x x
Tilia cordata tei de deal Malvaceae autohton x x
ARBUȘTI
Corylus avellana alun Betulaceae autohton x x x x
Frangula alnus crușin Rhamnaceae autohton x x x x
Sambucus nigra soc negru Adoxaceae autohton x x

Total specii 11 13 10 9 3

Zona 1
Peisajul are un caracter preponderent de perdea de protecție, având o compoziție heterogenă

formată din specii de foioase și rășinoase, în amestec, predominând speciile de Picea abies, Prunus
cerasifera și Robinia pseudoaccacia, subdominate fiind speciile de Tilia, Corylus și Salix . (fig. 25)

Intrarea este marcată de un exemplar falnic de molid (Picea abies), care împreună cu alte
patru exemplare situate pe latura de intrare în proprietate, formează un grup compact, puternic,
care ferește situl de expunerea vizuală din drumul național.

De-a lungul căii de acces pe sit, în partea stângă a drumului pietruit, zona 1 se învecinează cu
valea pârâului Toplița, care conferă un peisaj inedit, cu poieni și vegetație specifică malului de apă,
formată din arbori, arbuști și plante erbacee.



Fig. 25 - Plan identificare specii lemnoase - zona 1

Fig. 26 - Vegetația dominantă în zona 1

Zona 2
Vegetația lemnoasă este reprezentată în proporție mare de pomi fructiferi (pruni și meri), aflați

în stare de epuizare fiziologică, mulți dintre ei fiind în declin accentuat. Livada plantată rectangular,
pe rânduri perpendiculare pe curbele de nivel, acoperă ca un grid uniform toată panta orientată spre
sud. (fig. 27). Pomii fructiferi prezintă numeroase uscături, ramuri rupte, afectate de boli și
dăunători, coroane dezechilibrate, cu multe goluri, urme ale unei întrețineri sporadice și deficitare.



Fig. 27 - Plan identificare specii lemnoase - Zona 2

Pe coama taluzului, la confluența cu platoul superior, se află un exemplar solitar de fag
(Fagus sylvatica), cu un habitus spectaculos, care domină vizual peisajul livezii.(fig. 28)

Zona corpului administrativ, unde se află cabana cu terasă, barbeque, cișmeaua de apă și
partea inferioară a platoului superior este dominată de cei mai viguroși arbori, care împreună cu
fagul de la limita livezii constituie accentul dominant în peisajul arboricol. Aceste exemplare
falnice sunt în stare foarte bună și constituie suportul stabil de arbori, care ar trebui să rămână în
peisaj și să fie înglobați în amenajarea propusă.

La baza acestor arbori s-a dezvoltat, prin însămânțare spontană, o pătură densă de puieți de
arbori și arbuști în amestec - pin, plop, mesteacăn, fag, alun, molid, scoruș, carpen, salcâm, vișin,
măr, alun, crușin. Mare parte dintre acești puieți de arbori (pin, molid, carpen), ar trebui
transplantați, fiind situați în raza vizuală a perspectivei care se deschide de pe platoul superior,
către versantul nordic al Munților Vâlcan. Pentru moment nu reprezintă nici un potențial
dezavantaj, dar în timp, fiind puieți de arbori de talie mare (talia I), vor crește la înălțimi foarte
mari și vor bloca priveliștea către munții Vâlcan și Parâng, pierzându-se atunci o perspectivă foarte
valoroasă a peisajului care se percepe din sit. (fig. 29)

Zona corpului administrativ, unde se găsesc dotările aferente terasei (barbeque, cișmea,
bazin de apă), este suficient de bine susținută de prezența exemplarelor de arbori maturi,
reprezentați de carpen, molid și pin.



Fig. 28 - Exemplar solitar de Fagus sylvatica (marcat cu săgeată) (foto stânga) și livada de meri și pruni (foto dreapta)

Fig. 29 - Pătură de puieți de arbori și arbuști crescuți spontan în raza vizuală a perspectivei către versantul nordic al
munților Vâlcan, care necesita transplantare - în timp.

Zona 3
Peisajul zonei 1 se continuă și în zona 3, de-a lungul drumului de acces, pe partea stângă, până

la limita văii pârâului Toplița. Caracterul dominant este de masiv heterogen, format din specii de
arbori și arbuști în amestec, cu ”portițe” de acces către poienile de pe malul pârâului Toplița. Acest
peisaj riveran este deosebit de valoros, are mare potențial peisagistic și este singura zonă în care
este posibilă valorificarea apei în peisaj. (fig. 30)

Spectrul vegetal este dominat de arbori crescuți spontan, perimetral, cu câteva accente în
imediata apropiere a drumului de acces (carpen, corcoduș, tei, salcâm, molid).Vegetația zonei 3
este continuată pe latura de SV a proprietății, până la limita cu proprietățile vecine (curți



individuale). În această zonă sunt amplasate toate utilitățile care țin de toalete, dușuri, o parte din
canalizare.

Fig. 30 - Plan identificare specii lemnoase și ieșirea la pârâu - Zona 3

Zona 4
Vegetația din această zonă se modifică brusc, trecând de la aspectul de masiv heterogen la cel

de pajiște cu specii erbacee de talie mare (ferigi, măcriș etc.), la confluența dintre zonele 3 și 4
(colțul de NV). Vegetația zonei 4 se continuă de-a lungul gardului de proprietate, pe latura de N si
NE, pe o lățime de cca 2-3 m, având un caracter ușor diferit de cel al pajiștii cu care se învecinează
(zona 5), în sensul înâlțimii și compoziției amestecului heterogen de specii. (fig. 31)

De-a lungul acestei fâșii foarte bogată în specii erbacee se găsesc și câteva specii lemnoase de
arbori și arbuști, în stadiu de puiet, care se confundă ușor cu vegetația erbacee.

Zona se învecinează pe ambele laturi cu proprietăți private, iar la nivel vizual este expusă și
necesită protecție ambientală față de vecini, vegetația existentă nereușind să satisfacă comfortul
vizual și intimitatea necesară, fiind formată din specii cu înălțimea de maxim 1m, punctual, în
cateva locuri izolate, ajungând la 1,5m.

Dincolo de limita de proprietate peisajul de fundal este dominat de coamele munților din
Rezervația Naturală Retezat.



Fig. 31 - Plan identificare specii lemnoase - Zona 4

Zona 5
Platoul superior al sitului, situat pe o terasă aproape plană, pe care se află majoritatea dotărilor

și a utilităților, este reprezentat de o frumoasă pajiște care conține numeroase specii de plante
erbacee cu flori și frunze decorative. În sezonul estival acestea decorează spectaculos și oferă o
priveliște foarte pitorească, pornind din prim plan până în planurile de fundal care sunt dominate de
coamele munților Retezat (fig. 32).

Pajiștea multicoloră este populată preponderent de specii erbacee, speciile lemnoase fiind
aproape absente. Totuși, din categoria plantelor lemnoase sunt prezente trei specii: Tilia cordata
(tei de deal), Prunus avium (vișin) și Frangula alnus (crușin), toate în stadiu de puieți,
confundându-se cu vegetația erbacee.

În mijlocul pajiștii este o vatră de foc, iar drumul pietruit, care se termină în dreptul cabanei cu
terasă, se continuă în mod informal către poarta aflată pe latura estică a sitului, care face legătura
cu proprietatea vecină.



Fig. 32 - Plan identificare specii - Zona 5

Fig. 33 - Vegetația reprezentativă pentru zona 5 - pajiște heterogenă, acidofilă



4.4. Vegetația erbacee a sitului - analiză gloală și pe zone distincte
Covorul erbaceu este format din pajiști încadrate în ordinul Arrhenatheretalia, clasa Monilio-

Arrhenatheretea, caracteristice fitocenozelor praticole ce se dezvoltă pe soluri mezotrofe și
eutrofe, moderat acide-neutre, luto-argiloase, mai sărace în humus; fitocenozele au în compoziția
lor numeroase plante bune furajere, fapt pentru care sunt utilizate ca fânaț sau pășune, din care
cauză compoziția lor poate fi schimbată atât cantitativ cât și calitativ (Chifu et al., 2014). În
momentul efectuării releveului, fitocenozele zonei analizate nu erau utilizate pentru recoltarea
fânului sau pășunat. Condițiile locale variate au determinat apariția unor fitocenoze caracteristice
în care se regăsesc speciile ordinului, alături de cele indicatoare ale unor factori abiotici specifici.
Pentru a ilustra această diversitate la nivelul comunității analizate, spațiul a fost analizat distinct
pe cele 5 zone de observație.

Caracterizarea vegetației erabacee din fiecare zonă:
Zona 1
Partea stângă a drumului de acces – cuprinde fitocenozele de pajiște formate în apropierea

pârâului Toplița, cu specii caracteristice asociației Anthoxantho-Agrostetum capillaris (tabelul 2).

Tabelul 2.Speciile erbacee corespunzătoare zonei 1

Specia Denumirea populară Încadrarea
fitosociologică

Indici
ecologici
U T R

Achillea millefolium Coada șoricelului Arrhenatheretalia 4 x x
Ajuga reptans Vinețică Arrhenatheretalia 6 x x
Anthoxanthum odoratum Vițelar Molinio-Arrhenatheretea x x 5
Arrhenatherrum elatius Ovăscior Arrhenatheretalia 5 x 6
Briza media Tremurătoare Arrhenatheretalia x 4 7
Campanula patula Cupa oii Arrhenatheretalia 5 x x
Carex sp Rogoz
Cruciata glabra Smântânică Querco-Fagion 5 6 6
Dactylis glomerata Golomăț Molinio-Arrhenatheretea 4 x x
Equisetum arvense Coada calului Arrhenatherion 6 6 x
Genista sagittalis Grozamă Vaccino-Genistetalia 4 5 4
Glechoma hederacea Rotungioară Alion incanae 6 6 x
Glyceria nemoralis Mană de apă Cardamino-Montion 9 6 7
Helianthemum nummularium Iarba osului Cirsio-Brachypodion 3 5 7
Hieracium umbellatum Iarba vulturului Vaccinio-Genistatelia 4 x x
Holcus lanatus Flocoșică Molinio-Arrhenatheretea 6 5 5
Hypericum perforatum Sunătoare, Pojarniță Prunetalia 4 x x
Leucanthemum vulgare Margarete Arrhenatheretalia 4 x x
Lotus corniculatus Ghizdei Arrhenatheretalia 4 x x
Luzula luzuloides ssp. luzuloides Mălaiul cucului Piceetalia 5 x x
Lychnis viscaria Lipicioasă Trifolio-Geranietea 4 5 x
Medicago lupulina Trifoi mărunt Dauco-Melilotion 4 x x
Myosotis nemorosa Nu-mă-uita Molinetalia 9 x x
Pilosella officinarum Vulturică Nardo-Callunetea 4 x x
Plantago lanceolata Pătlagina cu frunza îngustă Arrhenatheretalia x x x
Poa pratensis Firuța Arrhenatheretalia 5 x x
Polygala vulgaris Amăreală Arrhenatheretalia 4 x x
Potentilla erecta Sclipeți Cynosurion 4 5 5
Primula veris Ciuboțica cucului Geranion sanguinei 4 x x
Prunella vulgaris Busuioc sălbatic Molinio-Arrhenatheretea x x x
Ranunculus acris ssp. acris Piciorul cocoșului Molinio-Arrhenatheretea 6 x x



Rumex acetosa Măcriș Molinio- Arrhenatheretea x x x
Rumex acetosella Măcrișul mărunt Scleranthion annui 5 x 6
Salvia nutans Jaleș, Salvie Stipion lessingianae 1 6 7
Thymus pulegioides ssp. pulegioide Lămâioară, Cimbrișor Arrhenatheretalia 4 x x
Trifolium pratense Trifoi roșu Molinio-Arrhenatheretea x x x
Tussilago farfara Podbal Dauco-Melilotion 6 x x

Movila cu Sphagnum
Bruckenthalia spiculifolia Coacăză Rhododendron-Vaccinion 4 4 2
Vaccinium vitis-idaea Merișor Vaccinio-Picetea 5 3 3
Legendă:

U = umiditate sol; 1-plante pe soluri foarte uscate (xerofile); 3-plante de soluri uscate (xeromezofile); 4- plante de soluri uscate până la moderat
umede, reavene (xeromezofile-mezoxerofile); 5- plante de soluri moderat umede, reavene (mezoxerofile); 6- plante de soluri moderat umede,
reavene, până la jilav umede, bine drenate (mezofile); 9-plante de soluri umed-ude, adesea slab aerisite (higrofite); x-plante eurihidre

T = temperatură aer; 3-plante predominante din etajul subalpin (psihrotemofile); 4- plante din etajul subalpin și zone temperate (psihrotemofile-
mezotermofile); 5- plante din zone temperate (mezotermofile); 6- plante din zone temperate și calde (mezotermofile - subtermofile); x-plante
euriterme

R = reacție sol (pH); 2-plante răspândite pe soluri foarte acide până la acide; 3- plante răspândite pe soluri acide; 4- plante răspândite pe
soluri acide până la moderat-acide; 5- plante răspândite pe soluri moderat-slab acide; 6- plante răspândite pe soluri moderat-slab acide până
la soliri neutre; 7-5- plante răspândite pe soluri neutre; x-plante euriionice

Speciile au, în general, cerințe largi față de cei 3 factori abiotici principali (umiditate sol,
temperatură aer, reacție sol). Acolo unde apar condiții particulare, pot fi observate specii care nu
aparțin ordinului sau clasei mai sus menționate (ex. merișorul – Vaccinium vitis-idaea, coacăza –
Bruckenthalia spiculifolia instalate într-o zonă umbroasă și umedă pe un substrat format din
mușchi de turbă – Sphagnum sp., în imediata apropiere a intrării în proprietate, la poalele molizilor
existenți (fig. 33).

Fig. 34 - Vaccinium vitis-idaea pe substrat de Sphagnum sp.



Zona 2
Partea dreaptă a drumului de acces, cuprinde fitocenozele de pajiște formate pe un teren în pantă,

folosit pentru livadă de pruni și meri, din asociația Agrostio capillaris – Genistelletum sagittali (tabelul 3).
Asociația este întâlnită pe terenuri erodate sau defrișate, pe soluri brune, acide până la moderat-acide, uneori
scheletice, uscate, sărace în elemente nutritive. Se remarcă în zona respectivă invazia puieților de plante
lemnoase din specii diferite (fig.35) (vezi cap. Vegetația lemnoasă).

Tabelul 3. Speciile erbacee corespunzătoare zonei 2

Specia Denumirea populară Încadrarea fitosociologică
Indici ecologici
U T R

Briza media Tremurătoare Arrhenatheretalia x 4 7
Cerastium fontanum subsp. fontanum Struna cocoșului Molinio-Arrhenatheretea 5 x x
Dactylis glomerata Golomăț Molinio-Arrhenatheretea 4 x x
Festuca rubra Păiuș roșu Molinio-Arrhenatheretea 4 4 5
Genista sagittalis Grozamă Vaccino-Genistetalia 4 5 4
Helianthemum nummularium Iarba osului Cirsio-Brachypodion 3 5 7
Hieracium umbellatum Iarba vulturului Vaccinio-Genistatelia 4 x x
Holcus lanatus Flocoșică Molinio-Arrhenatheretea 6 5 5
Luzula luzuloides ssp. luzuloides Mălaiul cucului Piceetalia 5 x x
Plantago lanceolata Pătlagina cu frunza îngustă Arrhenatheretalia x x x
Poa pratensis Firuța Arrhenatheretalia 5 x x
Polygala vulgaris Amăreală Arrhenatheretalia 4 x x
Silene viscosa - Festucion valesiacae 4 5 7
Thymus pulegioides ssp. pulegioide Lămâioară, Cimbrișor Arrhenatheretalia 4 x x
Tussilago farfara Podbal Dauco-Melilotion 6 x x

Fig. 35 - Pajiște cu Genista sagittalis invadată de puieții speciilor lemnoase



Zona 3
În fața clădirilor administrative – continuă pajiștea din lungul zonei 1, pe cornișa pârâului Toplița, dar

asociația se întrepătrunde cu elemente de buruieniș datorită condițiilor particulare de lumină și umiditate
(tabelul 4). Au fost remarcate numeroase exemplare de orhidee din specia Dactylorrhiza maculata (fig. 36).
De asemenea, au fost identificate câteva exemplare din specia Aquilegia vulgaris – plantă ornamentală, cu
posibilă răspândire subspontană.(fig. 37)

Tabelul 4. Speciile erbacee corespunzătoare zonei 3

Specia Denumirea populară Încadrarea fitosociologică
Indici
ecologici

U T R
Achillea distans ssp. distans Coada șoricelului 4 4 5
Anthoxanthum odoratum Vițelar Molinio-Arrhenatheretea x x 5
Aquilegia vulgaris Căldărușă Specie subspontană
Briza media Tremurătoare Arrhenatheretalia x 4 7
Bromus commutatus Obsigă Arrhenatheretalia 4 6 7
Campanula patula Cupa oii Arrhenatheretalia 5 x x
Dactylis glomerata Golomăț Molinio-Arrhenatheretea 4 x x
Dactylorhiza maculata ssp. maculata Orhidee Molinietalia 5 5 5
Epilobium hirsutum Pufuliță Flipendulion 8 5 x
Fragaria vesca Fragi Geranion sanguinei 5 x x
Genista tinctoria Drobiță Molinietalia 5 x x
Glyceria nemoralis Mană de apă Cardamino-Montion 9 6 7
Leucanthemum vulgare Margarete Arrhenatheretalia 4 x x
Leucanthemum vulgare Margarete Arrhenatheretalia 4 x x
Luzula luzuloides ssp. luzuloides Mălaiul cucului Piceetalia 5 x x
Lysimachia vulgaris Gălbănele Alion glutinosae 8 x x
Pilosella officinarum Vulturică Nardo-Callunetea 4 x x
Plantago lanceolata Pătlagina cu frunza îngustă Arrhenatheretalia x x x
Poa pratensis Firuța Arrhenatheretalia 5 x x
Polygala vulgaris Amăreală Arrhenatheretalia 4 x x
Pteridium aquilinum Feriga de câmp Quercetalia petraea 5 5 5
Ranunculus acris ssp. acris Piciorul cocoșului Molinio-Arrhenatheretea 6 x x
Rhinanthus minor Clocotici Molinio-Arrhenatheretea x x x
Salvia glutinosa Cinsteț Impatienti-Stachyion 6 5 5
Silene viscosa - Festucion valesiacae 4 5 7
Silene vulgaris Gușa porumbelului Arrhenatheretalia 4 x x
Thymus pulegioides ssp. pulegioide Lămâioară, Cimbrișor Arrhenatheretalia 4 x x
Tragopogon pratensis subsp.pratensis Barba caprei Molinio-Arrhenatheretea 4 6 7
Vicia cracca Măzăriche Molinio-Arrhenatheretea 4 x x
Viola tricolor Trei-frați-pătați Scleranthion annui 5 x x



STUDIU PEISAGISTIC SI DE BIODIVERSITATE - SIT TOPLIȚA(STRADA TOPLIȚA, NR.6)

34

Fig. 36 - Dactylorhiza maculata în pajiște umedă

Fig. 37 - Aquilegia vulgaris în poiana pârâului Toplița
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Zona 4
Margine proprietate învecinată cu grădina de legume a următorului proprietar – este formată din

fitocenoză a asociației Agrostio capillaris – Genistelletum sagittali cu particularități imprimate de modul de
folosință al terenului învecinat (tabelul 4). A fost remarcă formarea unei vetre de ferigă de câmp -Pteridium
aquilinum în partea vestică zonei de determinare, specie toxică, cu influență negativă asupra regenerării
pădurilor (fig. 38).

Tabelul 5. Speciile erbacee corespunzătoare zonei 4

Specia Denumirea populară Încadrarea fitosociologică
Indici

ecologici
U T R

Achillea setacea Coada șoricelului Festucetalia valesiacae 2 6 7
Anthoxanthum odoratum Vițelar Molinio-Arrhenatheretea x x 5
Artemisia vulgaris Pelinariță Artemisietea 6 x x
Briza media Tremurătoare Arrhenatheretalia x 4 7
Campanula patula Cupa oii Arrhenatheretalia 5 x x
Elymus repens subsp. repens Pir târâtor Molinio-Arrhenatheretea 5 x x
Festuca rubra Păiuș roșu Molinio-Arrhenatheretea 4 4 5
Genista sagittalis Grozamă Vaccino-Genistetalia 4 5 4
Genista tinctoria Drobiță Molinietalia 5 x x
Helianthemum nummularium Iarba osului Cirsio-Brachypodion 3 5 7
Hypericum perforatum Sunătoare, Pojarniță Prunetalia 4 x x
Leucanthemum vulgare Margarete Arrhenatheretalia 4 x x
Lotus corniculatus Ghizdei Arrhenatheretalia 4 x x
Plantago lanceolata Pătlagina cu frunza îngustă Arrhenatheretalia x x x
Polygala vulgaris Amăreală Arrhenatheretalia 4 x x
Pteridium aquilinum Feriga de câmp Quercetalia petraea 5 5 5
Rumex acetosa Măcriș Molinio- Arrhenatheretea x x x
Scabiosa ochroleuca Sipică Festucetalia valesiacae 3 x x
Silene viscosa Festucion valesiacae 4 5 7
Thymus pulegioides ssp. pulegioide Lămâioară, Cimbrișor Arrhenatheretalia 4 x x
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Barba caprei Molinio-Arrhenatheretea 4 6 7
Trifolium montanum Trifoi alb Arrhenatheretalia 3 x x
Trifolium pratense Trifoi roșu Molinio-Arrhenatheretea x x x
Vicia cracca Măzăriche Molinio-Arrhenatheretea 4 x x
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Fig. 38 - Vatră de Pteridium aquilinum
Zona 5
Platoul central este o continuare a asociației Agrostio capillaris – Genistelletum sagittali (tabelul 6): situată

pe un substrat scheletic, uscat, sărac în elemente nutritive, cu un pH acid (fig. 39). Aici au fost identificate vetre
cu specia Brukenthalia spiculifolia.

Tabelul 6. Speciile erbacee corespunzătoare zonei 5

Specia Denumirea populară Încadrarea fitosociologică
Indici

ecologici
U T R

Brukenthalia spiculifolia Coacăză Rhododendron-Vaccinion 4 4 2
Campanula patula Cupa oii Arrhenatheretalia 5 x x
Cerastium fontanum subsp. fontanum Struna cocoșului Molinio-Arrhenatheretea 5 x x
Cuscuta epithymum Torțel, Cuscută Festuco-Brometea x 6 x
Festuca rubra Păiuș roșu Molinio-Arrhenatheretea 4 4 5
Genista sagittalis Grozamă Vaccino-Genistetalia 4 5 4
Pilosella officinarum Vulturică Nardo-Callunetea 4 x x
Polygala vulgaris Amăreală Arrhenatheretalia 4 x x
Ranunculus acris ssp. acris Piciorul cocoșului Molinio-Arrhenatheretea 6 x x
Rhinanthus minor Clocotici Molinio-Arrhenatheretea x x x
Thymus pulegioides ssp. pulegioide Lămâioară, Cimbrișor Arrhenatheretalia 4 x x
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Barba caprei Molinio-Arrhenatheretea 4 6 7
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Fig. 37 - Pajiște cu Genista sagitalis pe substrat uscat și în amestec cu alte specii de pajiște

CONCLUZII
Peisajul în care este încadrat situl supus analizei se află în apropierea Parcului Național Retezat

- Rezervație a Biosferei, fiind înconjurat de munți, cursuri de ape cu cascade, peșteri, pajiști, poieni și
păduri de o frumusețe și o diversitate rar întâlnită, care oferă posibilități enorme de relaxare activă, sau
pasivă, studiu și cercetare, redescoperirea sensului, pornind de la modelele trainice ale naturii care te
înconjoară.

La nivelul biodiversității, datorită habitatelor sale foarte diverse, multe naturale, sau puțin
modificate de intervenția umană, aici se regăsesc o faună și floră deosebit de bogate, atât în ceea ce
priveşte numărul de specii, cât şi în ceea ce privește numărul mare de exemplare care alcătuiesc
populațiile acestor specii.

Situl propriu-zis este o oază de natură sălbatică, cu potențial peisagistic încă neexploatat, în care
sunt prezente aproape toate categoriile de vegetație: arbori, arbuști (mai slab reprezentați), graminee
perene, ierburi, flori anuale și perene, plante erbacee caracteristice fitocenozelor praticole ce se
dezvoltă pe soluri mezotrofe și eutrofe, moderat acide-neutre, luto-argiloase, mai sărace în humus.

La nivelul vegetației lemnoasă situl este deja constituit cu o bază foarte solidă de vegetație bine
instalată, matură, adaptată și foarte bine reprezentată de exemplarele de fag, molid, pin, carpen.
Recomandăm să fie păstrate toate exemplarele dendrologice care au deja o postură dominantă în sit, iar
pătura de puieți care s-au dezvoltat spontan la baza pinilor din zona platoului superior să fie
transplantați la timp, pentru a nu obtura peste câțiva ani perspectivele superbe care încă se mai văd din
sit către munții Vâlcan.

În ceea ce privește vegetația erbacee, condițiile locale variate au determinat apariția unor
fitocenoze caracteristice, în care se regăsesc multe specii de pășune, alături de cele indicatoare ale unor
factori abiotici specifici. Fitocenozele care au în compoziția lor numeroase plante bune furajere și care
din fericire nu au fost pășunate, oferind la momentul analizelor un peisaj spectaculos, recomandăm să
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să nu fie perturbate, și să nu se intervină asupra asocierilor spontane existente, pentru a se păstra
echilibrul habitatului.

Livada de pruni și meri, îmbătrânită și ieșită din sfera producției rentabile, recomandăm să fie
evaluată în vederea eliminării exemplarelor debile, uscate sau rupte, iar restul exemplarelor să fie
regenerate prin tăieri anuale profesionale, susținute. Taluzul pe care este amplasată livada, care are
expoziție sudică și perspective către munții din împrejurimii oferă un potențial încă neexploatat pe
deplin în ceea ce privește funcțiunile de relaxare și loisir.

De asemenea, masivul vegetal situat pe cornișa pârâului Toplița, care poate permite accesul
către albia pârâului, are un mare potențial peisagistic, fiind unicul loc în care poți interacționa cu apa,
sau poți percepe poienile riverane, în toată splendoarea lor.

Platoul superior al sitului, cu o foarte mare deschidere vizuală către peisajul spectaculos al
munților, poate să ofere la rândul lui locuri generoase de campare, cu multiple posibilități de a dezvolta
activități culturale, educaționale, de relaxare și odihnă, într-un peisaj natural bine definit, diversificat,
sustenabil și deosebit de frumos.


