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PENTRU PAJIȘTILE DIN

COMUNA ALUNIȘ

1. Situația teritorial-administrativă
l. 1. Amplasarea teritorială a localității:

Euroregiunea Sud Muntenia, Județul Prahova, Comuna Aluniș și satele Aluniș și Ostrovu.

Comuna Aluniș este situată în partea central-nordică a județului Prahova, în pareta nordică a 

Subcarpaților interni ai Teleajenului, de-a lungul și la confluența a trei pârâuri Aluniș, Bertea și 

Vărbilău.

Se învecinează cu:

-Comuna Bertea la nord;

-Comuna Brebu la vest;

-Comuna Cosminele la sud;

-comunele Ștefești și Vărbilău la est.

Teritoriul Comunei Aluniș este situat în zona Subcarpații Prahovei, zonă caracterizată prin relief 

destul de fragmentat.

Comuna Aluniș este încadrată de zone colinare la nord și sud și are o altitudine medie de cca 550

m. maxima este de 740 m. în zona nord-vestică, la limita administrativă cu Comuna Brebu, minima 

fiind de 380 m, la ieșirea din teritoriul administrativ al comunei, în sud-est.

Teritoriul Comunei Aluniș se situează din punct de vedere hidrografic în bazinul hidrografic 

Ialomița.

Principalul curs de apă, ce drenează perimetrul Comunei Aluniș, este pârâul Vărbilău, cel mai 

mare afluent al Teleajenului. Acesta străbate teritoriul comunei, constituind limita estică naturală a 

acesteia, de la nord la sud. Comuna Aluniș este așezată de-a lungul acestei văi și a afluenților acestuia, 

respectiv pârâul Bertea și pârâul Aluniș.

Cea mai mare suprafață din teritoriul comunei este drenată de pârâul Aluniș și de afluenții 

acestuia.
Apele subterane în funcție de condițiile hidrogeologice de înmagazinare se impart în : ape 

freatice și de adâncime. Apele freatice se găsesc la adâncimi mici fiind cantonate în depozitele de 

versant, au o circulație rapidă și se află sub directa influență a condițiilor climatice, având astfel debite 

variante în timp.

Apele de adâncime se situează la adâncimi mai mari de 15-20 m și au un conținut chimic

puternic influențat de
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Comuna Aluniș este caracterizată de un climat al dealurilor și podișurilor de la exteriorul 

Carpaților, un climat temperat continental.

Suprafața totală de pajiști este de 359,2884 ha, împărțită în 7 trupuri astfel:

în satul Aluniș- 6 trupuri; 

în satul Ostrovu-1 trup.

1.2. Denumirea deținătorului legal:
Deținătorul legal al pajiștii este Unitatea administrativ-teritorială Aluniș, cu sediul în localitatea

Aluniș. nr.1024, județul Prahova.

1.3. Documente care atestă dreptul de proprietate sau deținere legală.
Se anexează copii ale Hotărârii Consiliului Local Aluniș nr. 34/22.06.2018 privind însușirea 

Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Comunei Aluniș, cuprinzând suprafața de 

359,2884 ha. teren ce formează izlazul comunal.

Tabelul 1.1

PRAHOVA
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Nr. Teritoriu administrativ Trupul de pajiște Bazin 
hidrografic

Observații

1 2 3 4 5
1 ALUNIȘ CRACIUNEȘTI Pârâul Vărbilău HCL 

nr.34/2018
7 ALUNIȘ DUMBRÂVIOARA Pârâul Aluniș HCL 

nr.34/2018
3 ALUNIȘ v0Wlt>/ MIȚURCA

------------------------------
Pârâul Aluniș HCL 

nr.34/2018
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4 ALUNIȘ PĂDUREA OPRITĂ Pârâul Aluniș HCL 
nr.34/2018

5 ALUNIȘ PLAIUL COȘARULUI Pârâul Aluniș HCL 
nr.34/2018

6 ALUNIȘ PETRACHE Pârâul Aluniș HCL 
nr.34/2018

7 ALUNIȘ VALEA FRASINULUI Pârâul Aluniș HCL 
nr.34/2018

Tabelul 1.2

Nr. 
crt.

Suprafață totală pajiști 
UAT 
(ha)

Trupul de pajiște Declarată APIA 
(ha)

Nedeclarată la 
APIA 
(ha)

1 2 3 4 5

1 359,2884 ha

CRACIUNEȘTI - 0,3384
DUMBRĂVIOARA 66 55,17

MIȚURCA 25 85,64
PĂDUREA OPRITĂ - 20,11

PLAIUL
COȘARULUI - 62,58

STRĂMBA-LA
PETRACHE - 3,5

VALEA 
FRASINULUI - -

1.4. Gospodărirea anterioară a pajiștilor din amenajament:
Pășunile permanente de pe raza Comunei Aluniș, administrate de Consiliul Local, 

aufostexploatatepână în 2018 de crescătorii de animale ai comunei, tară să fie întocmite amenajamente 

pastorale.
Primăria Comunei Aluniș nu a ami făcut lucrări de fertilizare chimică cu azot din ani '90, 

procedându-se în schimb la fertilizarea natural prin târlire cu ovine.
De asemenea s-au făcut lucrări de curățare a vegetației nadorite. Ultima astfel de acțiune a fost 

relizată în anul 2012.
Modul de folosire a apajiștilor a fost cel în regim de pășune.

Pajiștile se găsesc în stare satisfăcătoare , dar necesită lucrări de ameilorare a compoziției 

covorului vegetal și de curățare a vegetației nedorite.

Animalele pasc libere, sunt aduse dimineața la pășune de către proprietar, de unde sunt luate în 

primire de un îngrijitor pe toată durata zilei. Speciile predominante care pășunează sunt bovinele și

ovinele. . 07
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Producția medie de iarbă a pajiștilor, determinată pe baza datelor din ultimii 5 ani - Tabelul 1.3

Nu deținem informații

Nr. 
Crt

Specificare Anul 1
2010

Anul 2
2011

Anul 3
2012

Anul 4
2016

Anul 5
2017

Media

A. Trupul de
pajiște

1. Suprafața (ha)
2. Producția medie 

(to/'ha/an)
3. Producția totală 

(to)

2. Organizarea teritoriului
2.1. Denumirea trupurilor de pajiște care fac obiectul acestui studiu

Tabelul 2.1

Trupul de pajiște Parcele descriptive componente Suprafața
(ha)Nr Denumire

1 2 3 4
1 Crăciunești Tarla 15, parcela 307 0,3384
Total trup 0,3384
7 Dumbrăvioara Tarla 1, parcelele 5,6,7

Tarla 2, parcela 21
Tarla 3, parcela 19b
Tarla 4, parcelele 20,27
Tarla 33. parcela752

121,17

Total trup 121,17
3 Mițurca Tarla5, parcelele 42,45,46,203,204 110,64

Total trup 110,64
4 Pădurea Oprită Tarla34, parcelele754, 756, 757, 758 20,11

Total trup 20,11
5 Plaiul Coșarului Tarla 4, parcelele21b,22,26

Tarla 29, parcela 617
62,58

Total trup 62,58
6 Strâmba-La

Petrache
Tarlaua 13. parcela 241 3,5

Total trup 3,5
7 Valea Frasinului Tarlaua 42, parcelele

889,891,894.895.895b.896.897.898899
40,95

Total trup 40,95
Total general - 359,2884

O/ y
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2.2. Amplasarea teritorială a trupurilor de pajiște. Vecinii și hotarele pajiștii
Tabelul 2.2

Localitate
(sat)

Trup de 
pajiște

Parcela 
descriptivă

Vecinătăți la:
N S E V

Ostrovu 
“Crăci unești” N

r
Tarla
15 Nr P307

Propriet 
ăți 
private

Proprietăți 
private

Teren 
aprobat 
pentru 
retocedare

Proprietăți 
private

Aluniș
“Dumbrăvioara”

Tarla
1,2,3,4,
33

P5,P6,P
7,P21,P
19b,P20 
P27, 
P752

Propriet 
ăți 
private

Proprietăți 
private și 
DJ214

Izlazul 
Plaiul 
Coșarului
Și 
proprietăți 
private

Limita 
administrați 
vă cu
UATC 
Brebu și 
proprietăți 
private

Aluniș 
“Mițurca”

Tarla 5

P42,P45
P46,
P203,
P204

Limita 
administ 
rativă cu
UATC 
Bertea și 
propriet 
ăți 
private

Proprietăți 
private și 
pârâul 
Cărpinoasa

Proprietăți 
private

Proprietăți 
private

Aluniș 
“Pădurea Oprită” Tarla

34 P754,P7
56,
P757,
P758

Limita 
administ 
rativă cu
UATC 
Brebu și 
pârâul 
Aluniș

Ocolul 
Silvic 
Slănic

Proprietăți 
private și 
teren 
aprobat 
pentru 
retrocedare

Limita 
administrați 
vă cu
UATC 
Brebu

Aluniș
“Plaiul Coșarului” Tarla

4,29

P21b,
P22,
P26,
P617

Propriet 
ăți 
private

Proprietăți 
private și 
drum local

Proprietăți 
private

Izlazul 
Drumbăvioa 
ra și 
proprietăți 
private

Aluniș 
“Strâmba-La 
Petrache”

Tarla
13 P241

Propriet 
ăți 
private

Proprietăți 
private

Proprietăți 
private

Proprietăți 
private

Aluniș
“Valea Frasinului"

Tarla
42

P889,
P891,
P894,
P895.
P895b,
P896,
P897,
P898.

>899

Propriet 
ăți 
private

Proprietăți 
private, 
limita 
administrați 
vă cu 
UATC 
Cosminele 
și Ocolul 
Silvic 
Slănic

Proprietăți 
private și 
Ocolul 
Silvic 
Slănic

Proprietăți 
private

a O/ .
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2.3. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului descriptiv
Tabelul 2.3

Nr Trup de pajiște 
Denumire

Limite de marcare( borne,drumuri, 
râuri etc.)

0 1 2
1 T15

P307
S = 0.0,3384ha

Pârâul Vârbilău, delimitări tradițonale cu 
proprietățile private

2 Tarla 1,2,3,4,33
P 5,6,7,21,19b,20,27,752
S=121,17ha

Drumul județean DJ 214, delimitări tradiționale cu 
proprietățile private

3 Tarla 5
P 42,45,46,203,204
S=110,64ha

Delimitări tradiționale cu proprietățile private, 
pârâul Cărpinoasa

4 Tarla 34
P 754,756,757,758
S=20,ll ha

Delimitări tradiționale cu proprietățile private, 
borne aplicate cu vopsea pentru vecinătatea cu 
Ocolul Silvic, pârâul Aluniș

5 Tarla 4, 29
P21b,22,26,617
S=62,58 ha

Delimitări tradiționale cu proprietățile private

6 Tarla 13
P241
S=3,5 ha

Delimitări tradiționale cu proprietățile private

7 Tarla 42
P 889, 891,894,895,895b, 896,897,898,
899
S=40,95 ha

Delimitări tradiționale cu proprietățile private, 
borne aplicate cu vopsea pentru vecinătatea cu 
Ocolul Silvic

2.4 Baza cartografică utilizată
2.4.1 Evidența planurilor pe trupuri de pajiște

Ca bază cartografică utilizată s-au folosit ortofotoplanurile pășunilor pe sate conform tabelului 2.4

Tabelul 2.4

Nr. 
crt. Indicativ plan. Trupul de pajiște. 

Denumire Suprafața(ha) Total(ha)

0 1 2 3 4

1 Plan cadastral; 
scara: 1:10.000

T15
P 307 Cărăciunești 0.3384 0,3384

O z Plan cadastral; 
scara: 1:10.000

Tarla 1, parcelele 5,6,7
Tarla 2, parcela 21
Tarla 3, parcela 19b
Tarla 4, parcelele 20,27
Tarla 33. parcela 752
Dumbrăvioara

121.17 121,17

3 Plan cadastral; 
scara: 1:10.000

Tarla 5
P 42.45.46,203,204
Mițurca

110,64 110,64

.jwii a
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4 Plan cadastral; 
scara: 1:10.000

Tarla 34
P 754,756.757,758
Pădurea Oprită

20,11 20,11

5 Plan cadastral; 
scara: 1:10.000

Tarla 4, 29
P21b,22,26,617
Plaiul Coșarului

62,58 62,58

6 Plan cadastral ; 
scara: 1:10.000

Tarla 13
P241
Strâmba-La Petrache

3,5 3,5

7 Plan cadastral; 
scara: 1:10.000

Tarla 42
P 889, 891,894,895.895b, 
896,897,898, 899
Valea Frasinului

40,95 40,95

TOTAL 359,2884 359,2884

2.4.2 Ridicări in plan
Am anexat harta cu reprezentare grafică a trupurilor de pajiști.

2.5 Suprafața pajiștilor. Determinarea suprafețelor

Suprafața totala 359,2884 ha.

2.5.1. Suprafața pajiștii pe categorii de folosințe
Structura pajiștilor pe categoriile de folosință

Tabelul 2.5

Pășuni
(ha)

Fânețe
(ha)

Valorificare mixtă 
(pășune, fâneață) (ha)

Fără scopuri 
productive 

(ha)

Total 
suprafață

(ha) ’

Din care la 
Consiliul 

Local

359,2884 - - - 359,2884 268,2884

2.5.2. Organizarea administrativă
Suprafața de pajiște care face obiectul studiului a fost închiriată partialcătre persoane juridice, 

care au participat la licitațiile organizate, conform OUG 34/2013, privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 18/1991 și HCL Aluniș 

nr. 19/2014.Ofertanții declarați câștigători pe loturi sunt următorii : 

Izlaz Mițurca-Anghel I. Gheorghe “CIOBĂNIE” P.F.A.-25 ha;

Izlaz Dumbrăvioara-Anghel V. Alexandru "ANGIII" P.F.A.-66 ha.

2.6. Enclave
Suprafețele de pădure aflate pe fiecare izlaz sunt prezentate în plașele anexă.

4^^
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3. Caracteristici geografice și climatice

3.1. Indicarea zonei geografice și caracteristicile reliefului
Teritoriul comunal Aluniș, este situat in partea de centrala a județului Prahova avand in 

componenta sa, următoarele sate: Aluniș, Ostrovu. Perimetrul cercetat se invecineaza cu următoarele 

teritorii comunale:

- la N - T.C. Bertea

- la E - T.C. Stefesti

- la S - T.C. Cosminele

- la V - T.C. Brebu

La intocmirea prezentului studio s-au folosit date de geologie, clima, si vegetație, din literatura 

existenta, iar cele pentru capitolul de soluri, din normele de conținut pentru studii pedologice editate de 

Consiliul Superior al Agriculturii.

Teritoriul cadastral Aluniș este situat în Dealurile Vârbilâului din cadrul Subcarpatilor 

Prahovei. Zona rezidențială împreună cu suprafețele propuse pentru introducere în intravilan sunt 

desfășurate în cea mai mare parte în lungul râurilor Aluniș si Bertea ocupând lunca si terasele acestora.

Aspectul general înfățișează un relief colinar cu altitudini cuprinse între 380 - 740 m, format 

dintr-o alternantă de anticlinale-sinlinale, versante cu expunere diferită si pante neuniforme. La partea 

superioară, colinele se sfârsesc prin interfluvii rotunjite sau mici platouri (Plaiul Bertei 693 m, Plaiul 

Strâmta 504m, Plaiul Rucâreni 639 m).

Geomorfologia dinamică a zonei se datorează proceselor de meteorizare, gravitaționale de 

pantă si torențiale desfășurate sub forma pluviodenudârii, alunecărilor, torentilor, ravenelor si ogaselor.

Eroziunea exercitată de tinerețea râurilor Aluniș, Bertea au sculptat în relief mici culoare de 

vale care apar în peisaj ca prelungiri ale Văii Vârbilâului.

3.2. Altitudine, expoziție, pantă
în tabelul 3.1 sunt prezentate altitudinile minime și maxime, expozițiile, panta medie pe trupuri de 

pajiști si parcele descriptive.

Tabelul 3.1. (Altitudinea minima/maxima, expoziție, panta medie. Date medii si predominante)

Nr. 
crt.

Trup de pajiște 
(tarla) Nr.Parcelă/US

Altitudine Stereo70 (m) Expoziție 
punct 
cardinal

Pantă 
medie 
(%)minima maxima

1 2 3 4 5 6 7

1

T15;T14;T45;T43;
T42;T40;T23;T25; 
T21;T36;T9;T10;
T4;T2;T3;T7;T30;T8 
T29; O,

____________

1 430 520 5 30
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2 Tll;T10 2 450 515 5 30
3 T16;T14;T13;T45 3 440 505 5 30

4

T15;T16;T13;T23;
T24;T36;T17;T19;
T19;T20;T18;T12;
T22;T6;

4 450 500 5 30

5 T15;T45;T21;T28;
T5 5 405 440 0 1

6 T16;T33 6 405 410 0 1
7 T21 7 430 460 0 3
8 T5 8 450 470 0 o3
9 T16;T21;T28 9 440 440 0 1
10 T17;T18;T22;T22 10 400 500 5 7
11 T24;T26;T12;T29 11 440 450 0 O3
12 12 430 440 0 3
13 T15;T45;T16 13 420 455 0 1

14 T16;T14;T45;T36;
T34;T21;T12;T11 14 430 515 5 12

15 T15;T16;T13;T19;
T20;T18 15 430 500 5 12

16 T15;T14;T36 16 450 500 5 12
17 T16;T13 17 430 450 5 12

18 T23;T24;T34;T17;
T18;T30;T29 18 420 480 5 17

19 T7 19 480 500 5 7
20 T29 20 470 480 0 3

21 T26;T21;T5;T7;T8; 
T31 21 450 600 5 12

22

T44;T43;T42;T41;
T23;T25;T26;T36;
T6;T5;T4;T1;T7;T29
T33

22 420 560 5 17

23 TIO 23 460 480 0 3

24 T22;T9;T10;T2;T30;
T31;T32;T33 24 430 480 5 17

25 T45;T44;T25;T26 25 425 500 5 12

26 T14;T13;T9;T30;T32
T33 26 440 500 5 12

27

T43;T42;T41;T40;
T23;T26;T21;T36;
T34;T21;T22;T11;
T10;T5;T6;T2;T27

27 430 520 0 3
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In tabelul 3.2. sunt determinate suprafețele si parcelele tipurilor de sol, corelate cu parcelele 

descriptive.
- Tabelul 3.2 (Soluri determinate, Suprafețe si procente)

Nr. 
crt.

Parcela descriptiva Tip de 
sol/Subtip 

(varietate)/s 
uccesiune de 

orizonturi

Tip de stațiune

Suprafața

Tarla Parcela Ha %

1 2 3 4 5 6 7

1

T15;T14;T45; 
T43;
T42;T40;T23; 

T25;
T21;T36;T9;T 

10;
T4;T2;T3;T7; 

T30;T8 
T29;

1 Etajul pădurilor de stejar 285 20,2
4

2 Tll;T10 2 Etajul pădurilor de stejar 20 1,42

3 T16;T14;T13; 
T45 3 Etajul pădurilor de stejar 38 2,7

4

T15;T16;T13; 
T23;

T24;T36;T17; 
T19;

T19;T20;T18;
T12;

T22;T6;

4 Etajul pădurilor de stejar 141 10,0

5
T15;T45;T21; 

T28; 
T5

5 Etajul pădurilor de stejar 2 0,14

6 T16;T33 6 Etajul pădurilor de stejar 2 0.14
7 T21 7 Etajul pădurilor de stejar 1 0,07
8 T5 8 Etajul pădurilor de stejar 3 0,21
9 T16;T21;T28 9 Etajul pădurilor de stejar 23 1,63

10 T17;T18;T22; 
T22 10 Etajul pădurilor de stejar 10 0,71

11 T24;T26;T12;
T29 11 Etajul pădurilor de stejar 15 1,1

12 12 Etajul pădurilor de stejar 2 0,14
13 T15;T45;T16 13 Etajul pădurilor de stejar 31 2,2

14
T16;T14;T45; 

T36;
T34;T21;T12; 

Tll

14 Etajul pădurilor de stejar 120 8,52

15
T15;T16;T13;

T19;
T20;TM^ti

15 Etajul pădurilor de stejar 45 3.2
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16 T15;T14;T36 16 Etajul pădurilor de stejar 20 1,42
17 T16;T13 17 Etajul pădurilor de stejar 20 1,42

18
T23;T24;T34;

T17;
T18;T30;T29

18 Etajul pădurilor de stejar 30 2,13

19 T7 19 Etajul pădurilor de stejar 2 0,14
20 T29 20 Etajul pădurilor de stejar 2 0,14

21
T26;T21;T5;T 

7;T8;
T31

21 Etajul pădurilor de stejar 20 1,42

22

T44;T43;T42; 
T41;

T23;T25;T26; 
T36;

T6;T5;T4;T1; 
T7;T29 

T33

22 Etajul pădurilor de stejar 120 8,52

23 TIO 23 Etajul pădurilor de stejar 7 0,5

24
T22;T9;T10;T 

2;T30; 
T31;T32;T33

24 Etajul pădurilor de stejar 60 4,26

25 T45;T44;T25; 
T26 25 Etajul pădurilor de stejar 25 1,8

26
T14;T13;T9;T 

30;T32 
T33

26 Etajul pădurilor de stejar 10 0,71

27

T43;T42;T41; 
T40;

T23;T26;T21; 
T36;

T34;T21;T22; 
Tll;

T10;T5;T6;T2 
;T27

27 Etajul pădurilor de stejar 354 25,1
4

Total 1408.0 100

3.3 Caracteristici pedologice și climatice
Subcarpatii de Curbura dintre Teleajen si Buzău s-au format la marginea arcului carpatic in cadrul 

Depresiunii Pericarpatice.
Aceasta depresiune a aparut la inceputul miocenului datorita mișcărilor tectonice de ridicare ale 

munților.
In compensație, marginea Platformei Valahe s-a fracturat si a coborât formandu-se o avantfosa 

unde s-au acumulat pachetele de roci cutate ulterior in anticlinale si sinclinale.

Fundamentul mixt este alcătuit din flis paleogen de munte si cristalin proterozoic cu sedimentar 

neogen de platforma.
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Depozitele sedimentare miocen-pliocene cuprind: gresii, conglomerate, argile, marne, nisipuri, 

pietrișuri, calcare, proveniența lor fiind atat carpatica cat si de platforma (Vorland).

REPARTIȚIA TERITORIALA (GEOGRAFICA) A SOLURILOR IN RAPORT CU
CONDIȚIILE NATURALE

Formarea solului apare ca rezultat al interacțiunii complexe ce se petrece intre partea superioara 

a litosferei, cu biosfera, armosfera si hidrosfera.
Principalii factori cu rol decisiv in procesul de pedogeneza sunt: clima, relieful, apele freatice si 

stagnante, organismele (vegetale si animale), roca, timpul si activitatea omului, care sunt egali ca 

importanta si indispensabili in interacțiunea lor.

LISTA SOLURILOR
Ordonarea s-a făcut in conformitate cu SRTS 2012, fiind identificate un număr de 27 unitati de

sol.

LEGENDA SOLURILOR

US (UT) 1/1 - Regosol eutric LL/LA pe luturi argiloase slab erodat

US (UT)

US (UT)

US (UT)

2/2 - Regosol eutric litic AL/ALql pe gresii slab erodat

3/3 - Regosol calcaric proxicalcaric NL/NL pe nisipuri carbonatice slab erodat

4/4 - Regosol calcaric epicalcaric AL/AL slab erodat

US (UT) 5/5 - Aluviosol eutric LN/LL pe luturi

US (UT)

US (UT)

6/6 - Aluviosol eutric LL/LL pe luturi

7/7 - Aluviosol eutric coluvic LL/LL pe luturi nisipoase

US (UT) 8/8 - Aluviosol eutric coluvic LA/LL pe luturi argiloase

US (UT) 9/9 - Aluviosol eutric litic LN/'R pe pietrișuri

US (UT) 10/10 - Aluviosol calcaric molie coluvic proxicalcaric LA/LL pe luturi carbonatice

US (UT) 11/11 - Aluviosol calcaric molie coluvic proxicalcaric LL/LN pe luturi nisipoase 

carbonatice

US (UT) 12/12 - Aluviosol calcaric molie coluvic proxicalcaric LL/LL pe luturi nisipoase carbonatice

US (UT) 13/13- Aluviosol calcaric litic proxicalcaric LN/R pe pietrișuri carbonatice

US (UT) 14/14 - Faeoziom calcaric epicalcaric LA/LA pe luturi argiloase carbonatice moderat 

erodat

US (UT) 15/15 - Faeoziom calcaric proxicalcaric LA/LA pe luturi argiloase carbonatice slab 

erodat

US (UT) 16/16- Faeoziom calcaric epicalcaric LA/LL pe argile carbonatice slab erodat

US (UT) 17/17 - Faeoziom calcaric proxicalcaric LA/LA pe argile carbonatice

US (UT) 0/ ...18/J^Taecfziom calcaric proxicalcaric LA/AL pe argile carbonatice
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US (UT) 19/19 - Eutricambosol tipic LN/LL pe pietrișuri

US (UT) 20/20 - Eutricambosol tipic LN/LL pe luturi

US (UT) 21/21 - Eutricambosol tipic LL/LL pe luturi argiloase slab erodat

US (UT) 22/22- Eutricambosol tipic LL/LA pe luturi argiloase slab erodat

US (UT) 23/23 - Preluvosol tipic LN/LL pe luturi

US (UT) 24/24 - Preluvosol tipic LA/AL pe luturi argiloase carbonatice slab erodat

US (UT) 25/25 - Preluvosol tipic LL/LA pe argile

US (UT) 26/26- Preluvosol tipic LA/AL pe argile slab erodat

US (UT) 27/27 - Antrosol erodic calcaric proxicalcaric AL/AL cu alunecări active excesiv erodat

CARACTERIZAREA UNITĂȚILOR DE SOL/TEREN
Este prevăzută in Anexa 2 - FISA SOLURILOR care include elemente de caracterizare la 

nivel de subtip, varietate, familie, specie, etc., inclusiv insusirile fizico-morfologice si chimice ale 

unităților de sol.

3.4. Rețeaua hidrografică
Rețeaua de ape curgătoare ce drenează teritoriul studiat aparține Bazinului Hidrografic 

Ialomița. Râul Aluniș reprezintă principala arteră hidrografică, afluent al Vârbilâului, având caracter 

permanent si un bazin de recepție ramificat format din numeroase pârâuri: Valea Cireșului, Valea 

Frasinului, Valea Cârpinoasa, Valea Strâmba, Valea Bertea, etc...

Vârsta rețelei hidrografice si-a pus amprenta asupra geomorfologiei văilor, caracterizate prin 

lunci slab dezvoltate si albii puțin adânci. Excepție fac râurile Vârbilâu si Aluniș prezentând un sector 

de luncă bine definit si cel puțin un nivel de terasă.
Debitele sunt oscilante în cursul anului si dependente de cantitatea de precipitații. în timpul 

sezonului ploios din lunile mai-iunie-iulie, cantitatea mare de precipitații duce adesea la apariția 

viiturilor.
Apele freatice sunt situate la adâncimi cuprinse între 3 - 5 m în lunca Alunisului si 5 - 10 m în 

zona teraselor si pe versante.

3.5. Date climatice 

3.5.1 Regimul termic

3.5.2. Regimul pluviometric
3.5.3. Regimul eolian

Teritoriul comunal Aluniș se înscrie tipului temperat de tranziție, subtipul dealurilor înalte 

(peste 500 m). Datele climatice generale cuprind o temperatură medie anuală de 8,5°C, precipitații 

medii anuale care se înscriu î,p jurul valorii de 750 mm si o amplitudine termică de 16°C. Media lunară
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a verii este cuprinsă între 18-19°C în timp ce maximele termice pot ajunge la 35°C datorită advectiei 

de aer tropical uscat din sud si sud-est.
Pe durata intervalului pluviometric mai-iunie-iulie, precipitațiile cad sub formă de averse la 

intervale neregulate însoțite de intensificării mari ale vântului, căderi de grindină si fenomene orajoase 

(tunete, fulgere).

Seceta este un fenomen rar determinat de persistenta regimului anticiclonic din est.

Iama temperatura medie lunară scade la -2, -3°C iar precipitațiile se reduce cu cca jumătate (40 - 50 

mm) fată de sezonul estival.

4. Vegetația
4.1. Date fitoclimatice

Etajele bioclimatice
Etajul bioclimatic, reprezintă un areal determinat altitudinal prin modificările produse de 

relief (factor orografic), sol (factor edafic) și de climă (factor climatic). La nivelul unui etaj 

bioclimatic predomină o anumită specie de plante sau anumite formații vegetale

în condițiile general-climatice de la noi, odată cu creșterea altitudinii, se observă o 

schimbare evidentă a fitocenozelor (biocenoze formate din populații vegetale), formându-se etaje 

distincte, în care flora forestieră, dar și cea ierboasă, este diferențiată, așa cum se poate vedea în 

imaginea de mai jos (fig.4.1 șifîg 4.2).



Liniile de demarcație dintre etajele de vegetație, în realitate, nu sunt continue, ci ele prezintă variații 

(discontinuități) determinate de factorii zonali. Astfel, există numeroase diferențieri influențate de 

clima locală, de expoziție, de înclinația pantelor, de particularitățile solului (pantă, textură, structură, 

rocă, etc.) sau de activitățile omului (împăduriri, defrișări, culturi agricole, exploatarea resurselor 

solului și subsolului, etc.). De asemenea, în unele zone montane, au loc frecvente fenomene de 

inversiune termică, ceea ce însemnă că în etajele mai înalte temperatura medie este mai ridicată decât 

la nivele mai inferioare. Ca urmare a tuturor acestor condiții speciale, vegetația etajelor bioclimatice 

poate suferi modificări și în unele regiuni, chiar poate să apară o tendință de inversare a repartizării ei

pe verticală.

Mokd(Mo)
STTRAT.PTTXF

1500

Gorun (Go)

VPE. vai, x-----
LITSCI.efc

Fag(F«)»bxadiBx)

PĂDURI DE FAG
■t RASINO/VSE

ZONE LATTTUDiriAJLE (0-300 m *lt.)
Limita

stțenaară

(Fig. 4.2). - Răspândirea pe zone și limite altitudinale aformațiunilor vegetale naturale din

România
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Datorită așezării comunei Aluniș, clima este una temperat - continentală. Evoluția uniformă a 

umidității aerului se datorează poziției apropiate de zonele înalte din jur și vegetației bogate.

în cadrul reliefului subcarpatic, se pun în evidență trei forme principale de relief: văile, terasele 

și interfluviile.

4.2. Descrierea tipurilor de stațiune
Pajiștile din zona comunei Aluniș fac parte din pajiștile zonale, etajul nemoral (al pădurilor de 

foioase).
Etajul nemoral, al pădurilor de foioase, deși apropiat de zona nemorală prin tipurile ecologice 

de bază ce alcătuiesc învelișul vegetal, diferă totuși profund de aceasta în primul rând pentru că 

formarea sa este o urmare a etajării climatice și. în al doilea rând, deoarece speciile edificatoare ale 

pădurilor și pajiștilor zonale sunt altele decât cele din zona nemorală.

Amplasare. Acest etaj, localizat pe altitudine între (200) 300 și 1300 (1450) m. ocupă toate 

dealurile și partea mijlocie a munților.

Relieful se caracterizează printr-o accentuată fragmentare. Predomină versanții cu înclinare și 

expoziție variate; suprafețele plane sunt puține, iar luncile văilor sunt ceva mai bine dezvoltate abia în 

zona de dealuri.

Substratul este foarte variat. La munte se întâlnește toată gama de roci caracterisitice 

Carpaților: sedimentare (îndeosebi fliș și calcare), cristaline (cuarțite, șisturi variate, gneisuri. filite, 

calcare și dolomite cristaline), eruptive (granițe, granodiorite etc.). La dealuri predomina rocile 

sedimentare puțin consolidate ca nisipurile, pietrișurile, argilele, marnele, gresiile.

în cadrul etajului, climatul nu este uniform, prezentând variații destul de mari atât din punct de 

vedere al temperaturilor, cât și al precipitațiilor. Se pot deosebi două climate tipice, corespunzând la 

două subetaje:
- al fagului, cu caracter oceanic, având temperaturi medii anuale de 4-7,5°C și precipitații de 

750-1100 (1200) mm. veri răcoroase, umede, cu nebulozitate mare, ierni nu prea aspre;
- al gorunului, cu caracter suboceanic, mai călduros, cu temperaturi medii de 7,5 - 9(,C și 

precipitații anuale de (550) 650-750 (850) mm. cu veri calde, suficient de umede și ierni nu prea aspre.

Solurile caracterisitce etajului sunt cele brune de pădure tipice.

Comparativ cu celelelalte unități geografice zonale de vegetație, etajul nemoral este cel mai bogat 

în unități fitocenologice, ecologice foarte variate și floristic foarte bogate. Aceasta se explică atât prin 

diversitatea mare a condițiilor de climă locală, formate sub imperiul unor macroclimate destul de 

diferite și a fragmentarii puternice a reliefului, cât și datorită varietății de substraturi și, în consecință, 

de soluri cu gamă largă de regimuri trofice.

Cele două subetaje de vegetație care se formează în aceste climate diferă mult ca înfățișare.
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în subetajul superior, al făgetelor și amestecurilor de fag cu rășinoase, aflat între altitudini de 

(300) 600-1350 (1450) m, învelișul vegetal în care fagul este specia edificatoare principală prezintă 

înfățișări deosebite în cele patru fâșii zonale ce se pot diferenția.

Fâșia zonală cea mai reprezentativă a făgetelor montane, care ocupa obișnuit partea centrală a 

subetajului, între (700) 800- 1000 (1300) m, are că asociații reprezentative cele ale făgetelor pure 

(Symphyto-Fagetum, Festuco-Fagetum, Deschampsio -Făgetum) și variantele lor din sud-vestul țării 

(Aremonio-Fagetum, Blechno-Fcigetum).

Pe stâncării se pot afla pinete relictare de Pinus silvestris și de Pinus nigra (în Banat), pe 

stâncăriile calcaroase o mare varietate de asociații ierboase termofile (Seslerietum rigidae, Seslerietum 

heuflericincie, Poetum nemoralis, Stipetum joannis, Stipetum pulcherrimae, Asplenio-Melicetum). iar în 

sudul țării și gorunete.

Pe văile înguste de munte, pe soluri de acumulare cu mult humus, permanent umezite, se 

întâlnesc mici porțiuni de pădure de frasin (Fraxinus excelsior) și paltin de munte (Acer 

pseudoplatanus), iar pe prundișurile și nisipurile văilor cu apă curgătoare zăvoaie de munte cu anin alb 

(Alnus incana).

La altitudini de (800) 1000-1250 (1450) m fagul se asociază în multe masive muntoase cu 

bradul, sau cu bradul și molidul, luând naștere asociații complexe. Acestea alcătuiesc o fâșie zonală 

distinctă cu mare extindere, în special în jumătatea de est a Carpaților Orientali și în Carpații de 

Curbura. Pădurile din această fâșie sunt edificate de fag-brad sau fag-brad-molid în proporții foarte 

variate.

în cuprinsul fâșiei pot apărea local făgete pure, pe stâncării și pe soluri sărace se pot constitui 

pinete de pin silvestru, iar în văile închise, cu stagnări de aer rece, se întâlnesc molidișuri. Pe 

prundișurile văilor sunt prezente tot zăvoaie cu anin alb.

în raport cu altitudinile la care se află limita inferioară a etajului boreal, fâșia amestecurilor se 

poate alătura nemijlocit acestui etaj (ca în Carpații Orientali), sau poate fi despărțită de acesta printr-un 

brâu îngust de făgete (cum se întâmplă, de pildă, în Bucegi) sau de amestecuri de fag-molid (Piceeto- 

Fcigetum).

în zona de dealuri, sub 700 (800)m, fagul se asociază frecvent cu carpenul (Carpinus betulus), 

uneori și cu alte specii de arbori care se întâlnesc obișnuit în pădurile de foioase (tei. frasin, gorun). 

Reprezentativă este asociația Carpino-Fagetum. Se formează o fâșie distinctă de făgete colinare (sau 

de deal) în care de obicei se afla, extrazonal. gorunete (pe versanți însoriți). în luncile destul de bine 

formate din cuprinsul acestei fâșii foarte răspândite sunt zăvoaiele de anin negru (Aegopodio-Alnetum).

Făgetul montan, cel mai reprezentativ, specific Carpaților. se afla pe soluri brune, brune slab 

podzolite. profunde, eutrofe. cu umiditate îndestulătoare în tot sezonul de vegetație unde fagul (Fcigus
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silvaticâ) domina absolut, fomand un arboret închis, cu trunchiuri impresionante, atingând înălțimi de 

peste 35 m și diametru de 60-80 și chiar peste 100 cm.

Caracterul umbros al arboretului împiedica formarea unui strat de arbuști. Izolat, se pot întâlni 

exemplare de tulichina (Daphne mezereutri), salba moale (Evonymus latifoliâ), soc comun și roșu 

(Sambucus nigra, S. racemosd), zmeur (Rubus idaeus}.

Stratul ierbos este bogat în specii dar obișnuit neuniform dezvoltat, datorită umbrei. Sunt bine 

reprezentate următoarele specii: Lamium galeobdolon, Euphorbia amygdaloides, 

Geranium robertianum, Carex silvatica, Adoxa moschatellina, Viola reichenbachiana, Cardamine 

bulbifera, Circaealutetiana, Asarum europaeum, Sanicula europaea, Pariș quadrifolia, Mercurialis 

perennis, Glecoma hirsuta, Viola mirabilis, Galium schultesii.

Se întâlnesc, frecvent, plantele specifice asociației - Symphytum cordatum, Pulmonaria 

rubra, Cardamine glanduligera, mai multe specii de ferigi (Athyrium filix femina, Dryopteris filix-mas, 

Polystichum aculeatuni) și alte numeroase specii.

La dealuri, prezenta carpenului și altor specii de arbori mai termofili, în făgete cu asemenea 

flora, conturează asociația Carpino-Fagetum.

Făgetele de deal, în mare măsură asemănătoare cu făgetele de munte, diferă însă de acestea prin 

prezenta carpenului și a altor specii din alianța Carpinion (Carex pilosa), cât și prin lipsa unor 

specii caracteristice cum sunt Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum. Cardamine glanduligera

Suprafețe apreciabile revin însă și altor asociații de făgete care diferă de precedentele în special 

prin fertilitatea solurilor și. în consecință, prin flora ierboasă, precum și prin productivitate. Foarte 
răspândită este asociația în care stratul ierbos este dominat de Festuca drymeia, specie balcanică. în 

condiții de soluri și mai puține trofice se întâlnește frecvent asociațiacu Deschampsia în a cărei flora 

ierboasă predomina speciile acidofileĂz/zw/fl luzuloides, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis 

arundinacea, Veronica officinalis, iar în unele situații chiar Vaccinium myrtillus.

în celălalt subetaj. inferior, pădurile zonale de gorun_se caracterizează printr-o accentuată 

diversitate regională, dat fiind că în alcătuirea lor intră atât subspecii diferite de gorun cât și specii 

arbustive și ierboase cu areale și însușiri ecologice deosebite.

în acest etaj al gorunetelor. situat între (200) 300-600 (700) m altitudine. învelișul vegetal are 

că asociații zonale reprezentative păduri edificate de cele trei subspecii de gorun (Quercus 

petraea ssp. petraea; ssp. dalechampiv, ssp. polycarpa).

Două asociații sunt instalate pe soluri de fertilitate ridicată - una de central-european, alta 

de tip sud-est-european

1. Asociația central-europeana Querco (petraeae) - Carpinetum are ca arbore edificator gorunul 

central-european (Cfo^cuspetraea ssp.petraea), care alcătuiește etajul superior al arboretului în care 

pot să se găseasjtj^i puțini^țemplare de cireș (Ceresus avium) și tei pucios (Tilia cordata).
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Un al doilea etaj, de înălțime mai mică, conține în principal carpen (Carpinus betulus) și 

exemplare de jugastru (Acer campestre). în stratul de arbuști, obișnuit discontinuu, se afla Crataegus 

monogyna, Evonymus verrucosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Roșa 

canina.Stratul ierbos, de asemenea discontinuu, dezvoltat îndeosebi la locurile ceva mai bine luminate, 

cuprinde specii amintite mai înainte la făgete, la care se mai adăugă Melica uniflora, Carex montana, 

Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Lathyrus vernus, L. niger.

2. în asociația sud-est europeană Tilio (tomentosae) - Carpinetum, edificator este Q. 

petraea ssp. dalechampii, la care în etajul superior se adăugă în proporție însemnată teii (Tilia 

tomentosa, T. platyphyllos), frasini (Fraxinus excelsior\ platinul de câmp (Acer platanoides). Un etaj 

subordonat este constituit din carpen, cu participarea jugastrului, sorbului de câmp (Sorbus torminalis). 

în stratul de arbuști, obișnuit bine dezvoltat, participa Crataegus monogyna, C. pentagyna, Cornus 

mas, Ligustrum vulgare, Evonymus verrucosa. Stratul ierbos conține: Clinopodium vulgare, 

Lithospermum purpureo-coerulueum, Cynanchum vincetoxicum, Viola hirta, Mercurialis ovata, 

Potentilla micrantha.

Gorunetele de soluri acide, mezotrofe (Luzulo-Ouercetum petraeae), care se întâlnesc destul 

de frecvent în cuprinsul subetajului, au ca trăsături distincte dominația absolută a gorunului. Dintre 

speciile de amestec doar jugastrul și carpenul pot să apară în exemplare puține. Dintre subarbuști, sunt 

frecvente speciile de Cytisus (nigricans, heuffeli, leucotrichus'). în stratul ierbos este frecvența Luzula 

luzuloides, specii de Hieracium(murorum, lachenalii, umbellatum), Galium vernum, Festuca 

heterophylla, Brachypodium silvaticum, Maianthemum bifolium, Calamintha vulgaris, Viscaria 

vulgaris.

în subetajul pădurilor de gorun, pe versanții umbriți, mai umezi, se infiltrează fitocenoze de 

făgete
în schimb, pe versanții însoriți, în sudul și vestul țării, gorunii se asociază adesea cu cerul și 

gârnița (Quercus cerris, Q.frainetto),.

Pe poalele de coastă cu soluri fertile de acumulare, în cuprinsul subetajului se întâlnesc păduri 

de stejar cu carpen, iar pe terasele cu solurile podzolite și pseudogleizate păduri de stejar pure cu flora 

hidrofilă. Luncile văilor sunt ocupate de aninișuri.

Caracterisitca pentru subetajul gorunetelor este formarea de complicate fitocenocomplexe în 

care, pe suprafețe relativ restrânse, se afla asociații foarte diferite din punct de vedere ecologic.

în acest subetaj, o bună parte din păduri. îndeosebi cele aflate pe terenuri plane sau puțin 

înclinate, cu soluri mai fertile, au fost defrișate, terenurile fiind folosite în parte agricol (mai ales livezi 

și vii), în parte ca pășuni și fânețe.
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SUBETAJUL PĂDURILOR DE GORUN ȘI DE AMESTEC DE GORUN
Răspândire : dealuri piemontane, subcarpatice și Podișul Moldovei.

Altitudini : (200) 300-600 (700) m.

Substrat: nisipuri, pietrișuri, argile, mame, gresii.

Clima : Tm = 7,5 - 9oC și Pm = (550) 650-750 (850) mm.

Seria AGROSTIS CAPILLARIS

Tip Agrostis capillaris-Festuca rupicola- Biotopuri mezoxerofile

Brachypodium pinnatum - soluri erodate

Carex humilis - soluri scheletice

Sesleria heufleriana - coaste abrupte

Lolium perenne - soluri eutrofe

Festuca rubra - versanți semiumbriți

Nardus stricta - soluri acide

Tip. Festuca rupicola-Danthonia provincialis - Biotopuri termofile

Tip. Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia - Terenuri însorite

Tip. Festuca valesiaca - Biotopuri xeroterme

Tip. Agrostis capillaris-Poa pratensis - Biotopuri mezofile

SUBETAJUL PĂDURILOR DE FAG ȘI DE AMESTEC DE FAG CU RĂȘINOASE 

Răspândire : dealuri înalte și munți mijlocii (Subcarpații, Depresiunea Transilvaniei și Podișul 

Moldovei).

Altitudini: (300) 600-1.350 (1.450) m.

Substrat: roci sedimentare (fliș și calcare), cristaline (cuarțite, șisturi, gneisuri, filite, calcare și 

dolomite cristaline), eruptive (granițe, granodiorite ș.a.).

Climat: Tm = 4,5 - 7,5oC și Pm = 750-1100 (1200) mm.

Seria AGROSTIS CAPILLARIS - FESTUCA RUBRA

Tip Agrostis capillaris-Festuca rubra - Biotopuri mezoxerofile

Lolium perenne - soluri eutrofe

Poa pratensis - terenuri fertilizate

Poa annua - terenuri târlite

Holcus lanatus - terenuri humifere

Polygonum bistorta - soluri humifere

Juncus effusus - terenuri depresionare

Nardus stricta - soluri acide

i jilav umede
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Tip. Cynosurus cristatus - Stațiuni cu soluri mezotrofe

Tip. Danthonia provincialis-Festuca rubra - Biotopuri subtermofile, mezoxerofile

Tip. Festuca pratensis - Biotopuri mezofile, mezohigrofile

Tip. Arrhenatherum elatius - Stațiuni cu soluri eutrofe

Tip. Trisetum flavescens - Terenuri fertilizate

Seria NARDUS STRICTA

Tip. Nardus stricta - Stațiuni cu soluri oligotrofe

Bruckenthalia spiculifoli (xeronardet)-soluri acide

Achillea pt ar mica (higronardet)-soluri umede

Juniperus communis - soluri scheletice

Deschampsia caespitosa - Terenuri cu exces de umiditate

Seria RUMEX ALPINUS

Tip. Rumex alpinus - Terenuri puternic târlite

Alte tipuri (cu răspândire și importanță praticolă redusă):

- Festuca tinerea ssp. pallens - stâncării calcaroase

- Phleum montanum - Melica ciliata - versanți însoriți, soluri scheletice

- Epilobium angustifolium - tăieturi de pădure

- Calamagrostis arundinacea - terenuri recent despădurite

- Poa nemoralis - tăieturi de pădure

Caracteristicile zonelor și etajelor bioclimatice de la noi, sunt redate în detaliu, în tabelul de mai jos :
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ZONA SAU ETAJUL 
DE VEGETAȚIE

ALTITUDINEA 
|m|

TEMPE
RATURA 
MEDIE 

ANUALĂ 
[°C]

PRECIPITAȚII 
ANUALE 

[mm]

PERIOADA 
DE 

VEGETAȚIE 
[zile]

Zona de
stepă

- Dobrogea 0-100 10-12 sub 400 199-207

- Vestul Câmpiei 
Române și sud-estul 
Moldovei

20-70 10-11 400-500 200-205

Zona de 
silvostepă

Podișurile Dobrogei 80-230 10-11 400-500 190-200

- Câmpia Română, 
Oltenia și sudul 
Moldovei

35-100 10-11 400-600 190-205

- Jijia și Bahluiului 50-215 9-10 400-500 190-198
- Centrul 

Transilvaniei 280-500 8-9 500-600 170-180

Etajul pădurilor de amestec 
(foioase și rășinoase) 550-1400 3-8 800-1200 95-160



Pe pajiștile naturale cresc specii de plante care fac parte din familii botanice diferite, asociate în 

raporturi diferite. Aceste plante se deosebesc între ele atât din punct de vedere al însușirilor biologice, 

al cerințelor față de factorii mediului ambiant cât și al valorii economice. în pajiștile bine întreținute și 

rațional folosite, masa vegetativă este formată, îndeosebi, din specii incluse, taxonomic, în două mari 

familii: Gramine și Leguminose.

Alături de aceste două familii se mai întâlnesc specii din familiile Cyperaceae, Juncaceae precum și 

plante aparținând altor familii botanice, grupate după valoarea lor economică în: plante consumate de 

animale, neconsumate, dăunătoare vegetației pajiștilor, dăunătoare produselor animaliere și plante 

toxice.

Cunoașterea speciilor care alcătuiesc vegetația pajiștilor este importantă, întrucât, pe de o parte, 

valoarea economică a unei pajiști este în strânsă legătură cu compoziția ei floristică, iar pe de altă 

parte, capacitatea de producție a unei pajiști și calitatea nutrețului pot fi influențate și dirijate de către 

om.

Graminee
uGraminele reprezintă principala grupă de plante care intră în compoziția pajiștilor naturale și 

care pot ajunge în unele cazuri la o proporție de 80 - 90 %, în mod frecvent contribuind la o acoperire 

de 30-50 % din masa ierboasă a pășunilor și fânețelor naturale. Valoarea lor furajeră este, în general, 

bună, datorită conținutului mare de substanțe nutritive și gradului ridicat de consumabilitate. Foarte 

puține nu sunt consumate și numai câteva sunt toxice.

Gramineele cresc în flora spontană a fânețelor și pășunilor naturale din zonele de câmpie, deal și 

munte și sunt bine consumate de animale având, calități gustative și o valoare nutritivă ridicată, la 

acest capitol fiind întrecute doar de leguminoase. Gramineele se recoltează destul de ușor, iar în timpul 

procesului de colectare și păstrare nu își pierd decât într-o măsură redusă frunzele, partea cea mai 

valoroasă.
Valoarea economică, respectiv furajeră a gramineelor din vegetația pajiștilor permanente este 

dată de următoarele caracteristici:

- realizează producții mari de biomasă, mai ales în condiții ridicate de intensivizare tehnologică;

- valoarea energetică ridicată și conținutul mare de substanțe nutritive;

- grad ridicat de competitivitate față de alte specii, din alte familii botanice;

- grad ridicat de consumabilitate;

- moduri diferite de folosință pășunat, cosit sau mixt;

- ritm ridicat de creștere și refacere a masei vegetative după folosire;

- capacitate mare de lăstărire și durată lungă de viață;

- prin sistemul radicular foarte dezvoltat duce la formarea țelinei, cu rol important în protecția solului
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Recunoașterea gramineelor din pajiști se poate face atât după caracterele organelor vegetative cât și 

după caracterele organelor de reproducere. Dintre organele vegetative, cele aeriene au fost mai mult 

studiate decât cele subterane, deși, de multe ori, tocmai acestea din urmă oferă elemente care ajută la 

diferențierea speciilor de graminee. Astfel de elemente sunt: prezența sau absența stolonilor și a 

rizomilor, culoarea și adâncimea de pătrundere a rădăcinilor.

Leguminoasele perene din pajiști au cel mai important rol în producerea unui furaj de o calitate 

furajeră ridicată, bogat în substanțe proteice, la care se adaugă însușirea extraordinară de a fixa azotul 

atmosferic. Alte familii cu plante furajere din pajiști, consumate de animale în stare verde sau sub 

formă conservată (fân), siloz, etc. au un rol important în asigurarea unor conținuturi mai bogate în 

elemente minerale, mai ales microelemente, care pot produce diferite carențe în organismul animal, 

dacă lipsesc sau nu sunt suficiente în furajul de pajiște.

De caracteristicile biochimice ale speciilor din pajiști, în special a celor din alte familii botanice 

asigură calitatea unor produse animaliere de marcă cu gust, miros și alte proprietăți de finețe, 

inconfundabile. Proporția "ideală" între aceste grupe de specii într-o pajiște permanentă, naturală sau 

seminaturală este de 50 - 60 % graminee, 35 - 40 % leguminoase și 5 - 10 % specii furajere din alte 

familii.

în covorul ierbos pe lângă speciile furajere coexistă un număr foarte mare de specii dăunătoare 

cu rol mai puțin sau mai bine cunoscut în procesele de pedogeneză și solificare, viața intimă din sol, 

biodiversitate, productivitate, protecția mediului și altele. Speciile dăunătoare din pajiștile permanente 

se împart în două mari categorii și anume: ierboase și lemnoase.

Particularitățile morfologice și economice ale speciilor identificate în suprafețele de pășuni din
UAT Aluniș

Specii de plante întâlnite în vegetația pajiștilor din UAT Aluniș:
GRAMINEE
Phleum pratense - (timoftică)

Agrostis stolonifera -(moleață)

Bromus erectus - (obsigă aristată)

Beckmania eruciformis (becmanie)

Lolium perenne - (raigras peren)

Deschampsia caespitosa - (târsă)

Dactylis glomerata - (golomăț)

Festuca ovina - (păiușul oilor)

Festuca rubra-($tâuș roșii), o
Briza media - (trem&t’atoare)
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Brachypodium pinnatum - (obsigă) 

Alopecurus pratensis - (coada vulpii) 

Sesleria coerulans -(coada iepurelui) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agr os tis capi Ilar is -(iarba câmpului) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 

Festuca airoides- (părușcă) 

Nardus stricta -(țepoșică)

LEGUMINOASE
Lotus corniculatus - (ghizdei) 

Trifolium repens -(trifoi alb) 

Medicago lupulina - (trifoi mărunt) 

Trifolium pratense -(trifoi roșu) 

Onobrychis viciifolia -(sparcetă) 

Coronilla varia - fcoroniște) 

Galega officinalis - (ciumărea) 

Vicia cracca - (măzăriche)

SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE
Achillea millefolium - (coada șoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata -(pătlagina) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui) 

Carduus acanthoides -(spini) 

Origanum vulgare - (sovârv) 

Linaria genistifolia - (linariță) 

Thymus montanus -(cimbrișor) 

Taraxacum otficinale -(păpădie) 

Daucus carota -(morcov sălbatic)

Ranunculus acer - (piciorul cocoșului)

Verbena officinalis-(urzicuțe)

Hypericum perforatum^^o^.vd\\a)
Juncus effusus -(F^ig) %

gz PRAHOVA g*  
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Convolvulus arvensis- (volbura)

Carex curvula - (coarnă)

Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic)

Poligonum aviculare - (troscot)

Rumex alpinum - (ștevia stânelor)

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc) 

Equisetum arvense - (coada calului)

Xanthium sp. - (comuți)

Carex vulpina - (rogoz)

VEGETAȚIE LEMNOASĂ
Primus spinosa (Porumbarul)

Roșa canina (măceș)

Hyppophae Rhamnoides (cătina)

Graminee

- Raigras englezesc, raigras peren {Loliumperenne ) - este întilnită pe pajiștile uscate din câmpie și

podișuri joase, vând o valoare tucaiesă bună și productivitate bună.
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-Pir gros (Cyttdom dactylori) crește pe pajiștile stepizate, pe pârloage de câmpie și podișuri înalte.

Valoarea furajeră este mijlocie, iar productivitatea redusă.

Firuță (Poa pratensis) este o specie bine adaptată la condițiile relativ uscate spre cele 

umede.regăsindu-se din pajiștile de câmpie până în cele montane. Este o graminee perenă, tipică pentru 

pășunat, datorită capacității marijd^j^^nță pe care o are la călcat.
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Ovăsciorul (Arhenatherum elatius) este o specie perenă, cu tufa rară, frecventă în pajiști, din câmpie 

până în zona montană. Valoarea furajeră este foarte bună și productivitatea mare.

Iarba câmpului (Agrostis stolottifera) este o plantă stoloniferă, frecventă pe pajiștile din zona de 

câmpie până în cea montană. Valoarea furajeră este bună, iar productivitatea mijlocie.

ROMANIA £?
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Beckmania eruciformis (becmanie) - este o plantă anuală sau poerenă ce face parte din familia

Poaceae. Această plantă este întâlnită în zone cu umiditate foarte ridicată a solului, fiind utilizată ca 

furaj pentru animale.

Phleum pratense (timoftj^ă)Aesțe o plantă perenă întânită în cea mai mare parte a Europei, cu 

excepția regiunii medjjeraîJc^e,Face parte din genul Phleum format din aproximativ 15 specii de

7 28 COMUNA ALUNIȘ
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plante anuale și perene. Este cultivată în mod obișnuit pentru hrana animalelor și, în special, ca fân 

pentru cai. Are un coținut ridicat de fibre, mai ales atunci când se recoltează mai târziu.

Agrostis stolonifera (moleață) - este o plantă stoloniferă. Tulpinile pot ajunge la 1 m înălțime, 

frunzele sunt conice, lungi iar paniculul poate atinge 40 cm. înflorește în lunile iulie și august. Este o 

plantă bună în furajarea animalelor

Deschampsia caespitosa (târsă) - este o plantă perenă din familia Poaceae. Este răspândită în Europa.

America de Nord. America de Sud. Eurasia și Australia. Se găsește pe toate tipurile de pășune, deși 

preferă solul sab până la altitudini ridicate având o tulpină ce poate ajunge la 1,5 m.

* * 3
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Dactylis glomerata (golomăț) este o graminee cu tufa rară și talie mijlocie, pretențioasă la umezeală.

Otăvește bine, are productivitate mare și valoare pastorală foarte bună.

Festuca rubra (păiuș roșu) - se regăsește în multe dintre pajiștile naturale, indiferent de tipul de sol și 

de condițiile de umiditate.Se răspândește printr-un sistem de rădăcini rizomatos. ceea ce îi conferă o 

acoperire bună a solului.Are o creștere lentă în primul an de la semănare, și nu ajunge la potențialul 

maxim de producție decât în al doilea și al treilea an de folosință. Se dezvoltă bine indiferent de 

condiții, dar mai ales în soluri secetoase, slabe, precum și și în câmpurile supuse uzurii intense.
30 COMUNA ALUNIȘ
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Bromus erectus (obsigă aristată)- este o plantă perenă din familia Poaceae. Tulpinle înalte pot ajuge 

până la 100 cm. Este o specie moderat nitrofilă slab alcalinofilă, răspândită prin fânețe și coaste 

însorite, pe soluri calcaroase, sărace, uneori prin semănături și vii. din zona pădurilor de stejar (zona 

nemoralăî), până in etajul nemoral.

Poa trivialis (șovar de munte) - plantă erbacee din familia gramineelor, cu paiul subțire și aspru, 

cu flori mici, verzi și cu frunze late ce se îngustează către vârf. Habitatul ei preferat este în locuri

S'
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umede și adăpostite cu soluri bogate. Se pretează pentru pășunatul pe soluri grele și umede. Planta 

înflorește din iunie până la sfârșitul verii.

Festuca ovina (păiușul oilor) - este o iarbă rezistentă la secetă, de obicei se găsește pe sol mineral 

sărac, bine drenat.

Trifoiul alb (Trifolium repens) este întâlnit în aproape toate asociațiile vegetale ale pajiștilor 

permanente din țara noastră, în zonele mai mult sau mai puțin umede, din regiunea de câmpie până în 

etajul alpin. Inflorescența este un capitul mic. globulos sau lungpedunculat. cu 60-80 de flori de 

culoare albă, rar rozaceae. Tulpina este târâtoare, înrădăcinată la nodurile care ajung în contact cu 
solul, iar păstaia^ț^ăi/^mprimată, cu 3-4 semințe. Valoarea furajeră este bună și productivitatea 

mare.
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Trifoiul roșu (Trifolium pratense ) este o leguminoasă cu tulpina simplă sau ramificată, flori albe-roz, 

roz sau roșietice, care devin brune după înflorire, unite câte 20-30 în capitule globuloase. Păstaia este 

eliptică, cu 2-4 semințe. Valoarea furajeră este bună.

Lotus Corniculatus (ghizdeiul), este o plantă perenă, cu sistem raticular bine dezvoltat și profund, 

tulpini fistuoase, de 15- 40 cm inălțime. Frunzele sunt pentafoliate. cu foliole scurt pețiolate. obovate 

sau lanceolate. glabre sau slab păroase. Florile sunt galbene, portocalii sau roșiatice, dispuse in umbele 

lung pedunculate. Fructul este o păstaie cilindrică, polispermă, cu semințe mici, globuloase , de 
culoare brun-rosca^S^0'4

nou’0*'*  s'
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Medicago lupulina (trifoi mărunt) - specie anuală perenă. Cu rădăcina pivotantă. Tulpin este foarte 

ramificată, ascendentă sau culcată. Este o specie răăspândită din zona de stepă până în cea montană, 

prin locuri uscate si cu iarbă, in lunci, pe coline și dealuri.

Onobrychis viciifolia (sparcetă) - este o plantă leguminoasă deosebit de valoroasă. Furajul obținut

din sparcetă are o valoare nutritivă ridicată exprimată printr-un raport energo-proteic echilibrat, fapt ce 
. V'-' o

determină o cț^tfinabiHlate integrală a acestuia și în faze mai avansate de vegetație. De o reală 
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importanță este faptul că în stare verde, animalele o pot consuma neavând riscul de a se produce

meteorizații cum este în cazul lucemei. Sparceta, având calități superioare furajere, este în același

timp o excelentă plantă meliferă.

Vicia cracca (măzăriche) - este o leguminoasă cu frunze perechi agățătoare, terminate cu un cârcel,

cu flori roșii, galbene sau violete.

Ciumărea- (Galega officinalis) - este o plantă din flora spontană din Europa și Asia. în

35 COMUNA ALUNIȘ

Romania poate fi întâlnită ^ zonele de câmpie și deal. Crește sub forma de arbust, ce poate ajunge la

1,5 m înălțime. F emana un miros neplăcut de burduf de capră atunci când sunt zdrobite.
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Frunzele sunt alcătuite din 6-8 perechi de foliole ovale, ascutițe la vârf, de un verde strălucitor. Florile 

cresc în infloreșcențe în vârful tulpinilor, au forma de fluture și sunt albe sau roz. înfloresc din iulie 

până în septembrie. Semințele se dezvoltă în păstăi lungi, care atunci când se coc se răsucesc 

eliberându-le.

Euphorbia cyparissias (laptele câinelui) - este o plantă care se întâlnește pe pajiștile de deal uscate. 

Planta poate produce dereglări ale sistemului nervos și aparatului digestiv, la toate speciile de animale.

Origanum vulgare (sovârv) - plantă erbacee, perenă în Hora spontană din sudul Eurasiei. dar anuală 

când este cultivată în nordul continentului, unde nu rezistă climei friguroase. Aparține 

familiei Lamiacea^^i&^Mdit cu menta și măghiranul. Poate crește până la 80 cm. cu frunze verde-
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măsliniu ca niște vîrfuri de săgeată, așezate simetric și flori micuțe roz-violacee. adunate în buchețele 

ramificate în vârful tulpinii. Planta este originară din zonele sudice ale Eurasiei - Mediterana și 

Caucaz. Preferă zonele calde, relativ aride, dar se adaptează cu succes în alte medii temperate.

Tymus montanus (cimbrișor) este o plantă perenă, nativă din zona Mării Mediterane. Crește pe 

dealuri, coline, pajiști, în locuri mai gru accesibile precum stâncăriile. Tulpina nu depășește 10-30 cm 

înălțime. Are tendința să formrze covoare. Frunzele sale sunt mici, liniare, eliptic-ovate sau rotunjite,

nedințate.

Hypericum perforatum (pojarniță) - este o plantă erbacee, perenă, cu tulpină dreaptă, ramificată în 

partea superioară, ușor lemnoasă în partea de jos, prevăzută de-a lungul ei cu două muchii, glabră și 

înaltă până la 1 m. Frunzele, dispuse opus, sunt sesile. oval-eliptice, glabre și conțin numeroase pungi

secretoare. dând impresia că prezintă puncte translucide (când sunt examinate prin transparență), de 

* *
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unde și denumirea de "perforatum" dată acestei specii. înflorește din iunie până în septembrie. Fructul 

este o capsulă ovală.

Ranuncidus acer (piciorul cocoșului) - este o specie erbacee, anuală sau bienală, foarte comună în 

zonele umede din pajiștile montane, în locurile mlăștinoase și pe malurile apelor. Planta are 

o tulpină erectă de 20 - 25 cm. Tulpina are la bază stoloni culcați. înrădăcinarea se face la noduri.

Frunzele, mai ales cele de la baza plantei, sunt trifidate cu un pețiol lung. Florile sunt galbene (sepale 

răsfirate, întinse, lânoase), pe pedunculi brăzdați și înfloresc primăvara - toamna.

Juncus effessus (pipirig) - este frecvent la marginea lacurilor, bălților sau terenurilor mlăștinoase, 

chiar în cele ușor sărate. Este o plantă perenă, având în pământ un rizom cu îngroșări tuberculiforme.

Tulpina este trimuchia.t%$ijtbliată. Frunzele sunt lungi, liniare.

fi
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Specii din alte familii botanice, identificate și consumate de animale.
Pe lângă graminee și leguminoase, care formează baza floristică a oricărei pajiști, în asociațiile 

vegetale ale acestora, își fac loc și alte specii, aparținând diverselor familii botanice, specii care sunt 

bine consumate atât în stare verde, cât și sub formă de fân, cunoscute sub denumirea de specii diverse 

sau buruieni de pajiști. Proporția mai mare sau mai mică a prezenței acestora în ecosistemul pajiștilor, 

indică starea de degradare a acestora și, implicit, necesitatea aplicării unor lucrări de ameliorare. 

Cele mai recente clasificări ale plantelor :

a. plante consumate de animale;

b. plante neconsumate (buruieni de balast);

c. plante dăunătoare vegetației pajiștilor;

d. plante care depreciază produsele animaliere;

e. plante toxice.

Plante consumate de animale

Coada șoricelului (Achillea millefolium) bine consumată de ovine, atât în stare verde, cât și în fan.
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Cicoarea (Cichorium intibus) bine consumată de toate ierbivorele, atât în stare verde, cât și în fân.

Păpădia (Taraxacum officinale) bine consumată de toate animalele, datorită conținutului ridicat în 

substanțe nutritive și, mai ales, de proteine.

* j
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Morcovul sălbatic (Daucus carota) bine consumată, atât în stare verde, cât și sub formă de fân.

Pătlagina (Plantago media) bine consumată pe pășune. Este foarte răspândită, vegetând și în locuri 

bătătorite în care alte speciiji feresc. Crește pe marginea drumurilor. în buruienișuri. în pășuni, culturi, 

de la câmpie până în alpina:^
Î’-
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Pătlagina îngustă (Plantago lanceolata)bine consumată de bovine și ovine, având un conținut ridicat 

în substanțe nutritive și, mai ales, de proteine.

Troscotul comun (Poligon um aviculare) are un conținut ridicat în substanțe nutritive și proteine.

Este consumat bine pe pășune de către oi și porci.

v.UUlUH/
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Plante neconsumate sau slab consumate de animale (buruieni de balast)
în această categorie de plante care se asociază vegetației pajiștilor intră un număr foarte mare de 

specii, dintre care:

Volbură (convolvulus arvensis) - este o plantă perenă, erbacee, cățărătoare sau târâtoare, care poate 

crește până la 2 m. Frunzele sunt dispuse în spirală, de formă variată, lungi de 2-5 cm, cu un pețiol de

1-3 cm. Florile au formă de trompetă, cu diametrul de 1-2,5 cm, albe sau roz pal, cu cinci dungi 

radiale mai închise la culoare. Deși produce flori atractive, deseori este considerată a fi o buruiană din 

cauza creșterii rapide și sufocării plantelor cultivate.

Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) - crește în grădini, pe câmp, pajiști, acolo unde solul nu 

este foarte uscat și există suficient soare. Este o plantă de dimensiuni mici, de până la 20 cm înălțime. 

Ramurile fine se întindpe toată lungimea tulpinii. Frunzele bazale sunt lanceolate si dintate.

n-f
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Margareta (Chrysanteum leucantheum) este o plantă perenă, răspândită pe pajiște, 

cu tulpina ierboasă, care poate atinge o înălțime între 30 - 60 cm. Are o tulpină neramificată, care 

prezintă pe secțiunea transversală muchii. Frunzele sunt lobate dințat, și nu sunt așezate perechi pe 

tulpină. Petalele sunt albe, așezate pe un singur rând. Florile, mai ales când încep să vestejească, au un 

miros neplăcut.

Coada calului (Equisetum arvense) - este o specie de plantă erbacee, erectă, perenă 

(prin rizomul orizontal articulat, adesea tuberculat). Coada-calului este cunoscută si folosită încă din

antichitate în 

modernă).
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Plante dăunătoare vegetației pajiștilor
în această categorie sunt încadrate o serie de specii ierboase sau lemnoase care, pe lângă faptul că nu 

sunt consumate de animale, dăunează, vegetației comune a pajiștilor.

Porumbarul (Prunus spinosd) este un arbust sălbatic, înalt de 1-3 m, din familia rozaceelor 

(Rosaceae), cu ramuri spinoase, cu flori albe și cu fructe sferice de culoare neagră-vineție. Ea putând fi 

găsită frecvent la lizierea pădurilor, pe marginea drumurilor, pe terenuri cultivate și în 

regiunile calcaroase.

Măceșul (Roșa canina) este o specie de plantă nativă în Europa, nord-vestul Africii și în vestul Asiei.

Este un arbust cu frunze ^Lzătoare, cu o înălțime care variază între 1 și 5 metri. Tulpina este acoperită 
de țepi mici, ascuțiți,,'informă de^cârlig. Frunzele sunt penate, cu 5-7 frunzulițe. Florile sunt de obicei 
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roz pal, dar există și plante cu flori albe sau roz închis. Au un diametru de 4-6 cm și sunt formate din

Fragaria vesca (fragi) - este o specie cu un areal mare de răspândire, cuprinzând Europa, Nordul

Africii, America de Nord și de Sud. Plantă mezotermofită, helio-sciadofită eutrofa care crește 

îndeosebi în zona pădurilor de stejar - etajul molidului, la marginea pădurii, în ochiuri de pădure, 

poieni și fânețe recente.

Plante care depreciază produsele animaliere
Deprecierea laptelui și a lânii este produsă în urma consumării următoarelor specii:

Spinul, scaiul (Carduus acanthoides)ydegradează lîna oilor;
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Cornățelul (Xanthium strumarium)^ este o plantă anuală dicotiledonată. cu o tulpină 

viguroasă, ramificată și o înălțime cuprinsă între 50-100 cm. Planta este toxică, fructele au o formă de 

arici ce se agață foarte ușor de blana oilor.

Am identificat și buruieni din lista “vegetației nedorite” și anume,

Eryngium campestre(sca\\i\ dracului, rostogol) Această buruiană nu este consumată de către 

animale. Mai mult, datorită țepilor, animalele nu pot paște nici iarba din imediata apropiere. Planta 

trebuie distrusă cu sapa^șau, prin stropire cu erbicide. Dacă plantele au ajuns la maturitate, trebuie

I
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arse, în acest fel distrugându-se și semințele. Planta trebuie distrusă în faza de rozetă, înainte de a 

emite tulpini, prin stropire cu erbicide, sau cu sapa, prin tăiere sub colet pentru a nu regenera.

Am descris aici tipurile de plante întilnite pe suprafețele de pășune din UAT Aluniș, cu 

mențiunea că procentul de leguminoase identificat este peste 10 %, producția medie pe ha cuprinsă 

între 3,0 și 5,0 to/ha, care se reduce cu 10- 15 % plante neconsumate.

Conform acestei prezentări generale, pășunile din UAT Aluniș, se încadrează în categoria 

ZONEI NEMORALE. Terenurile pe care se regăsesc pășunile din UAT Aluniș sunt terenuri înclinate 

cu panta cuprinsa între 2-35%, la o altitudine cuprinsă între 360-600 m. Clima se caracterizează printr- 

un regim de precipitații bogat de 700-800 mm anual, temperatura înregistrând valori maxime vara și 

minime iama.

4.3. Tipuri de pajiști
Pajiști zonale premontane și montane

Pajiștile de Agrostis capillaris (A. tenuis) (iarba câmpului)
Răspândire și ecologie. Pajiștile de Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) ocupă cele mai mari 

suprafețe în zona de deal și montană inferioară, începând de la altitudinea de 200-300 m până 

la peste 1200 m, din subzona stejarilor și gorunului ,până în subetajul fagului și al amestecurilor de 

fag cu rășinoase.

în teritoriu se disting pajiști de Agrostis capillaris de productivitate bună, pe terenuri plane 

sau ușor înclinate cu soluri mai bogate și, pajiști cu productivitate mijlocie pe terenuri cu 

înclinație mare și expoziții însorite, pe soluri mai sărace acide.

Solurile de sub pajiștile de iarba vântului sunt brune argiloiluviale, brune luvice, luvisoluri 

albice, brune eumezobazice cu reacție slab acidă până la neutre pentru pajiștile mai bune și 

puternic acide pentru cele de productivitate mijlocie.

Agrostis capillaris este o graminee valoroasă din punct de vedere furajer, cu grad ridicat de 

consumabilitate.

Vegetația are în componență numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, dar și specii 

nevaloroase, dăunătoare și toxice. Adesea aceste pajiști sunt invadate și de vegetație lemnoasă 

dăunătoare ca păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosâ), măceșul (Roșa 

canina), în zone mai uscate și alunul (Corylus avellana), carpenul (Carpinus betulus), (Betula 

pendula) în zone mai umede.mesteacănul.

Valoarea pastorală a pajiștilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o producție de 10-15 

t/ha MV și o capacitate de pășunat de 1,0-1,2 UVM/ha.

A doua categorie de ^p^ijiști de acest tip, cu productivitate mijlocie, are o valoare pastorală 

mijlocie cu 5,0-7^^/ha Mv^t-fo capacitate de pășunat de 0,5-0,8 UVM/ha.
B 48 COMUNA ALUNIȘ



Pajiștile de Festuca rubra (păiuș roșu)

Răspândire și ecologie. Arealul fitogeografic al pajiștilor de Festuca rubra, corespunde etajului 

pădurilor de molid {Picea abies), cunoscut și sub denumirea de etajul boreal, care atinge altitudinea 

de 1800 m în Carpații Meridionali și Occidentali și 1600 m în nordul Carpaților Orientali. La 

limita inferioară, pajiștile de Festuca rubra se întrepătrund cu cele de Agrostis capillaris coborând 

în unele situații până în etajul nemoral la 700-800 m, altitudine.

Vegetația pajiștilor de Festuca rubra, datorită pășunatului abuziv și a scăderii fertilității solului 

este invadată pe suprafețe apreciabile de specia nevaloroasă Nardus stricta (părul porcului, 

țepoșică). Pe soluri sărace, compacte se instalează Deschampsia caespitosa (târsa), care 

este o graminee cu valoare furajeră foarte scăzută. Pe suprafețele supratârlite apar buruieni de 

târlă ca urzici (Urtica sp.), știrigoaie (Veratrum album), ștevii {Rumex sp.), brândușa de 

toamnă {Colchicum autumnale) și altele. Vegetația lemnoasă invadantă este reprezentată de 

arbuști ca: ienupăr (Juniperus sibirica), specii de Vaccinium și puieți de arbori, în special de 

molid. Festuca rubra are o valoare furajeră bună.

Valoare pastorală a pajiștilor de păiuș roșu este foarte heterogenă, de la mediocră spre bună, 

cu o producție de 5-15 t/ha MV, respectiv 0,5-1,5 UVM/ha.

Pajiștile degradate de Nardus stricta (țepoșică)

Răspândire și ecologie. Pajiștile de țepoșică au o largă răspândire în etajul molidișurilor și al 

jnepenișurilor (Pitius mugo) în toți munții înalți din Carpații românești. Nardus stricta, specia 

care domină, are o plasticitate ecologică foarte mare, fiind adaptată la condiții de umiditate și 

temperatură diferite, de la 300 m până la 2200 m altitudine, pe soluri acide, neaerisite, oligobazice și 

oligotrofice.

Valoarea furajeră a țepoșicii este foarte scăzută, fiind considerată o specie nevaloroasă. 

Vegetația pajiștilor de Nardus stricta este degradată și de o productivitate scăzută.

Valoarea pastorală este de asemenea foarte scăzută cu producții de 3-5 t/ha MV, cu o 

consumabilitate de 35-50%, și o capacitate medie de 0,4 UVM/ha.

Pajiști zonale colinare și de câmpie

Pajiștile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuș de silvostepă)

Răspândire și ecologie. Pajiștile de Festuca rupicola se întâlnesc în arealul pădurilor de stejar 

pedunculat din Podișul Transilvaniei în subzona pădurilor de cer și gârniță din Dealurile Vestice până 

la cca 600 m altitudine, pe versanți slab până la moderat înclinați (6-14°) pe toate expozițiile la
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Vegetația este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare și toxice (alior, scaieți, 

pelin,etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajiști.

Valoarea pastorală și productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producție de 3,5-6 Vha MV și o 

capacitate de pășunat de 0,4-0,6 UVM/'ha.

TIPURI DE PAJIȘTI UAT ALUNIȘ TABELUL 4.1

Nr.crt PARCELA 
DESCRIPTIVA

TIPUL DE PAJIȘTE SUPRAFAȚA
HA %

1 Crăciunești TI5, P 307 Pajiștile de Festuca 
rupicola (F. sulcata) 
(păiuș de silvostepă)

0.3384 0.1

2 Dumbrăvioara TI, P5,6,7; T2
P21; T3 P19B, T4, P20, 27; T33
P752

Pajiștile de Festuca 
rupicola (F. sulcata) 
(păiuș de silvostepă)

121.17 33.9

3 Mițurca T5, P42, 45, 46, 203, 204 Pajiștile de Festuca 
rupicola (F. sulcata) 
(păiuș de silvostepă)

110.64 30.9

4 Pădurea Oprită T34 P754, 756, 
757, 758

Pajiștile de Festuca 
rupicola (F. sulcata) 
(păiuș de silvostepă)

20.11 5.7

Plaiul Cocoșului T4 P21B, 22, 
26; T29 P617

Pajiștile de Festuca 
rupicola (F. sulcata) 
(păiuș de silvostepă)

62.58 17.6

Strâmba - La Petrache TI 3 P241 Pajiștile de Festuca 
rupicola (F. sulcata) 
(păiuș de silvostepă)

3.5 0.3

Valea Frasinului T42 P 889, 891, 
894, 895, 895B, 896, 897, 898, 
899

Pajiștile de Festuca 
rupicola (F. sulcata) 
(păiuș de silvostepă)

40.95 11.5

TOTAL 100
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PĂȘUNEA CRĂCIUNEȘTI T15, P307

SUPRAFAȚA DE 0.3384HA
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COMPOZIȚIA FLORISTICĂ
GRAMINEE 60 %LEGUMINOASE12% ALTE PLANTE 27 % VEGETAȚIE LEMNOASĂ 1%

GRAMINEE
Festuca rubra - (păiuș de silvostepă)

Agrostis stolonifera -(moleață)

Bromus erectus - (obsigă aristată)

Lolium perenne - (raigras peren)

Dactylis glomerata - (golomăț)

Festuca ovina - (păiușul oilor)

Alopecurus pratensis - (coada vulpii)

Sesleria coerulans -(coada iepurelui)

Cynodon dactylon - ( pir gros)

Agrostis capillaris -(iarba câmpului)

Arrhenatherum elatius - (ovăscior)

Festuca airoides- (părușcă)

Nardus stricta -(țepoșică)

LEGUMINOASE
Lotus corniculatus - (ghizdei)

Trifolium repens -(trifoi alb)

Medicago lupulina - (trifoi mărunt)

Trifolium pratense -(trifoi roșu)

Onobrychis viciifolia -(sparcetă)

Coronilla varia - (coroniște)

Gale ga officinalis - (ciumărea)

Vicia cracca - (măzăriche)

SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE
Achillea millefolium - (coada șoricelului)

Cichorium intybus - (cicoare)

Plantago lanceolata -(pătlagina)

Eryngium campestre - (scaiul dracului)

Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui)

Carduus acanthoides -(spini)

Thymus
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Taraxacum officiriale -(păpădie)

Daucus carota -(morcov sălbatic) 

Ranunculus acer - (piciorul cocoșului)

Verbena o fficinalis-(urzicu\e)

Juncus effusus -(pipirig)

Convolvulus arvensis- (volbura)

Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic)

Rumex alpinum - (ștevia stânelor)

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc) 

Equisetum arvense - (coada calului)

Xanthium sp. - (comuți)

Carex vulpina - (rogoz)

VEGETAȚIE LEMNOASĂ
Primus spinosa (Porumbarul)

Roșa canina (măceș)

Hyppophae Rhamnoides (cătina)

PĂȘUNEA DUMBRÂVICIOARA TI P5,6,7; T2 P21; T3 P19B; T4 P20, 27; T33 P752

SUPRAFAȚA DE 121.17HA

» Z?"1'
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COMPOZIȚIA FLORISTICĂ
GRAMINEE 63 % LEGUMINOASE 13 % ALTE PLANTE 23 % VEGETAȚIE LEMNOASĂ 

1%
GRAMINEE
Festuca rubra - (păiuș de silvostepă,) 

Agrostis stolonifera -(moleață) 

Bromus erectus - (obsigă aristată) 

Lolium perenne - (raigras peren) 

Dactylis glomerata - (golomăț) 

Festuca ovina - (păiușul oilor) 

Alopecurus pratensis - (coada vulpii) 

Sesleria coerulans -(coada iepurelui) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris -(iarba câmpului) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 

Festuca airoides- (părușcă) 

Nardus stricta -(țepoșică)
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LEGUMINOASE

Lotus corniculatus - (ghizdei)

Trifolium repens -(trifoi alb)

Medicago lupulina - (trifoi mărunt)

Trifolium pratense -(trifoi roșu)

Onobrychis viciifolia -(sparcetă)

Coronilla varia - (coroniște)

Galega officinalis - (ciumărea)

Vicia cracca - (măzăriche)

SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE
Achillea millefolium - (coada șoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata -(pătlagina) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui) 

Carduus acanthoides -(spini) 

Thymus montanus -(cimbrișor) 

Taraxacum offlcinale -(păpădie) 

Daucus carota -(morcov sălbatic) 

Ranunculus acer - (piciorul cocoșului) 

Verbena officinalisfurzicuțe) 

Juncus effusus -(pipirig)

Convolvulus arvensis- (volbura)

Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic)

Rumex alpinum - (ștevia stânelor)

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc) 

Equisetum arvense - (coada calului)

Xanthium sp. - (comuți)

Carex vulpina - (rogoz)

VEGETAȚIE LEMNOASĂ
Prunus spinosa (Porumbarul)

Roșa canina (măceș)

Hyppophae Rhamnoides (cătina)
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PĂȘUNEA MIȚUREA T5 P42, 45, 46, 203, 204 

SUPRAFAȚA TOTALĂ 110.64 HA
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COMPOZIȚIA FLORISTICĂ
GRAMINEE 60 % LEGUMINOASE 10 % ALTE PLANTE 29 % VEGETAȚIE LEMNOASĂ

1%
GRAMINEE
Festuca rubra - (păiuș de silvostepă) 

Agrostis stolonifera -(moleață)

Bromus erectus - (obsigă aristată) 

Lolium perenne - (raigras peren) 

Dactylis glomerata - (golomăț) 

Festuca ovina - (păiușul oilor) 

Alopecurus pratensis - (coada vulpii) 

Sesleria coerulans -(coada iepurelui) 

Cynodon dactylon - ( pir gros)

Agrostis capillaris -(iarba câmpului) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 

Festuca airoides- (părușcă)

Nardus stricta -(țepoșică) 

LEGUMINOASE
Lotus corniculatus - (ghizdei) 

Trifolium repens -(trifoi alb) 

Medicago lupulina - (trifoi mărunt) 

Trifolium pratense -(trifoi roșu) 

Onobrychis viciifolia -(sparcetă) 

Coronilla varia - (coroniște) 

Galega officinalis - (ciumărea) 

Vicia cracca - (măzăriche)

SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE
Achillea millefolium - (coada șoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata -(pătlagina) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui) 

Carduus acanthoides -(spini) 

Thymus montanus -(cimbrișor) 

Taraxacum officinale 
4 
Uj Q.
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Daucus carota -(morcov sălbatic) 

Raminculus acer - (piciorul cocoșului) 

Verbena officinalis-(urzicu\e)

Juncus effusus -(pipirig)

Convolvulus arvensis- (volbura)

Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic)

Rumex alpinum - (ștevia stânelor)

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc) 

Equisetum arvense - (coada calului)

Xanthium sp. - (comuți)

Carex vulpina - (rogoz)

Mentha piperita - (menta)

VEGETAȚIE LEMNOASĂ
Prunus spinosa (Porumbarul)

Roșa canina (măceș)

Hyppophae Rhamnoides (cătina)

PĂȘUNEA PĂDUREA OPRITĂ T34 P 754; 756; 757; 758

SUPRAFAȚA DE 20.1 IHA



COMPOZIȚIA FLORISTICĂ
GRAMINEE 60 % LEGUMINOASE 14 % ALTE PLANTE 25% VEGETAȚIE LEMNOASĂ 

1%
GRAMINEE
Festuca rubra - (păiuș de silvostepă) 

Lolium perenne - (raigras peren) 

Dactylis glomerata - (golomăț) 

Festuca ovina - (păiușul oilor) 

Alopecurus pratensis - (coada vulpii) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris -(iarba câmpului) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 

Festuca airoides- (părușcă) 

Nardus stricta -(țepoșică)

LEGUMINOASE

Trifolium repens -(trifoi alb)

Lotus corniculatus - (ghizdei)

Medicago lupulina -
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Trifolium pratense -(trifoi roșu)

Onobrychis viciifolia -(sparcetă)

Coronilla varia - (coroniște)

Vicia cracca - (măzăriche)

SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE
Achillea millefolium - (coada șoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare)

Plantago lanceolata -(pătlagina)

Eryngium campestre - (scaiul dracului)

Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui) 

Carduus acanthoides -(spini)

Thymus montanus -(cimbrișor)

Taraxacum officinale -(păpădie)

Daucus carota -(morcov sălbatic)

Ranunculus acer - (piciorul cocoșului)

Verbena officinal is Ayxzicuțe)

Juncus effusus -(pipirig)

Convolvulus arvensis- (volbura)

Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic)

Rumex alpinum - (ștevia stânelor)

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului)

Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc)

Equisetum arvense - (coada calului)

Xanthium sp. - (comuți)

Carex vulpina - (rogoz)

VEGETAȚIE LEMNOASĂ
Prunus spinosa (Porumbarul)

Roșa canina (măceș)

Hyppophae Rhamnoides (cătina)
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PĂȘUNEA PLAIUL COȘARULUI T4 P 21B, 22, 26; T29 P617

SUPRAFAȚA DE 62.58HA
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COMPOZIȚIA FLORISTICĂ
GRAMINEE 55% LEGUMINOASE 14% ALTE PLANTE 30% VEGETAȚIE LEMNOASĂ

1%
GRAMINEE
Festuca rubra - (păiuș de silvostepă) 

Lolium perenne - (raigras peren) 

Dactylis glomerata - (golomăț) 

Festuca ovina - (păiușul oilor) 

Alopecurus pratensis - (coada vulpii) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris -(iarba câmpului) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 

Festuca airoides- (părușcă) 

LEGUMINOASE
Lotus corniculatus - (ghizdei)

Trifolium repens -(trifoi alb)

Medicago lupulina - (trifoi mărunt)

Trifolium pratense -(trifoi roșu)

Onobrychis viciifolia -(sparcetă)

Coronilla varia - (coroniște)

Vicia cracca - (măzăriche)

SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE
Achillea millefolium - (coada șoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata -(pătlagina) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui) 

Carduus acanthoides -(spini) 

Thymus montanus -(cimbrișor) 

Taraxacum officinale -(păpădie) 

Daucus carota -(morcov sălbatic) 

Ranunculus acer - (piciorul cocoșului) 

Verbe na officinalisfurzicv^CL u 

Juncus effusus -(pi pi ri sfe
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Convolvulus arvensis- (volbura)

Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic)

Rumex alpinum - (ștevia stânelor)

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc) 

Equisetum arvense - (coada calului)

Xanthium sp. - (cornuți)

VEGETAȚIE LEMNOASĂ
Primus spinosa (Porumbarul)

Roșa canina (măceș)

PĂȘUNEA STRÂMBA - LA PETRACHE T13 P 241
SUPRAFAȚA DE 3.5 HA

COMPOZIȚIA FLORISTICĂ
GRAMINEE 57% LEGUMINOASE 18% ALTE PLANTE 24% VEGETAȚIE LEMNOASĂ 

1%
GRAMINEE
Festuca rubra - (păiuș de silvostepă)

Lolium perenne - (raigras peren)

Dactylis glomerata - (golomăț)
Festuca ovina - (păiușul oilotâ5’ w
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Alopecurus pratensis - (coada vulpii) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris -(iarba câmpului) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 

Nardus stricta -(țepoșică)

LEGUMINOASE
Lotus corniculatus - (ghizdei)

Trifolium repens -(trifoi alb)

Medicago lupulina - (trifoi mărunt)

Trifolium pratense -(trifoi roșu)

Onobrychis viciifolia -(sparcetă)

Coronilla varia - (coroniște)

Vicia cracca - (măzăriche)

SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE
Achillea millefolium - (coada șoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata -(pătlagina) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui) 

Carduus acanthoides -(spini) 

Thymus montanus -(cimbrișor) 

Taraxacum officinale -(păpădie) 

Daucus carota -(morcov sălbatic)

Ranunculus acer - (piciorul cocoșului) 

Verbena officinalis-(urzic\i\e) 

Juncus effusus -(pipirig)

Convolvulus arvensis- (volbura)

Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic)

Rumex alpinum - (ștevia stânelor)

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc) 

Equisetum arvense - (coada calului)

Xanthium sp. - (comuți)

Carex vulpina - (rogoz)
VEGETAȚIE LEMNOAS^g si
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Primus spinosa (Porumbarul)

Roșa canina (măceș)

PĂȘUNEA VALEA FRASINULUI T42 P 889; 891; 894; 895; 895B, 896; 897; 898; 899 

SUPRAFAȚA DE 40.95HA
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COMPOZIȚIA FLORISTICĂ

GRAMINEE 60% LEGUMINOASE 15% ALTE PLANTE 24% VEGETAȚIE LEMNOASĂ

1%
GRAMINEE
Festuca rubra - (păiuș de silvostepăj 

Lolium perenne - (raigras peren) 

Dactylis glomerata - (golomăț) 

Festuca ovina - (păiușul oilor) 

Alopecurus pratensis - (coada vulpii) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris -(iarba câmpului) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 

Festuca airoides- (părușcă) 

Nardus stricta -(țepoșică)

LEGUMINOASE
Lotus corniculatus - (ghizdei)

Trifolium repens -(trifoi alb)

Medicago lupulina - (trifoi mărunt)

Trifolium pratense -(trifoi roșu)

Onobrychis viciifolia -(sparcetă)

Coronilla varia - (coroniște)

Vicia cracca - (măzăriche)

SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE
Achillea millefolium - (coada șoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata -(pătlagina) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui) 

Carduus acanthoides -(spini) 

Thymus montanus -(cimbrișor) 

Taraxacum officinale -(păpădie) 

Daucus carota -(morcov sălbatic)

Ranunculus acer - (piciorul cocoșului)

Verbena officinalis fur 7Âcu\e)

Juncus effusus -(pipir^^GR/c^
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Convolvulus arvensis- (volbura)

Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic)

Rumex alpinum - (ștevia stânelor)

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc) 

Equisetum arvense - (coada calului)

Xanthium sp. - (cornuți)

Carex vulpina - (rogoz)

VEGETAȚIE LEMNOASĂ
Prunus spinosa (Porumbarul)

Roșa canina (măceș)

Hyppophae Rhamnoides (cătina)

4.4 Descrierea vegetației lemnoase
Pe pajiștile din UAT ALUNIȘ , se regăsesc specii de vegetație lemnoasă ca: porumbarul

(Prunus spinosa), măceșul (Roșa canina), cătina (Hyppophae Rhamnoides).

Porumbarul (Prunus spinosa) este un arbust sălbatic. înalt de 1-3 m, din familia rozaceelor

(Rosaceae), cu ramuri spinoase, cu flori albe și cu fructe sferice de culoare neagră-vineție. Ea putând fi 

găsită frecvent la lizierea pădurilor, pe marginea drumurilor, pe terenuri cultivate și în

regiunile calcaroase.

^kGR/C^
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Măceșul (Roșa canina) este o specie de plantă nativă în Europa, nord-vestul Africii și în vestul Asiei. 

Este un arbust cu frunze căzătoare, cu o înălțime care variază între 1 și 5 metri. Tulpina este acoperită 

de țepi mici, ascuțiți, sub formă de cârlig. Frunzele sunt penate, cu 5-7 frunzulițe. Florile sunt de obicei 

roz pal, dar există și plante cu flori albe sau roz închis. Au un diametru de 4-6 cm și sunt formate din

cinci petale. Fructul, numit măceașă, are o formă elipsoidă și este roșu sau portocaliu închis.

Hyppophae Rhamnoides (cătina), este un arbust foarte ramificat și spinos care crește 

în România începând din nisipurile și pietrișurile litorale până în regiunile muntoase, alcătuind uneori 

crânguri și tufișuri destul de întinse.

St W !'■
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Planta crește până la 2-5 m. are scoarța brun-închis care se transformă în ritidon brăzdat. Face lujeri 

anuali solzoși, cenușu-argentii, ramuri laterale cu spini numeroși și puternici, cu muguri mici, păroși, 

cu gust amărui. Frunzele sunt lanceolate, de până la 6 cm lungime, cu nervură mediană evidentă. Face 

flori unisexuat-dioice, galben-ruginii, cele masculine grupate în fluorescențe globulare, iar cele 

feminine în raceme. Face fructe "false", drupe de 6-8 mm. ovoide, cărnoase, portocalii cu un sâmbure 

foarte tare. Fructele pot rămâne peste iarnă pe ramuri. Arbustul fructifică 20-25 ani și lăstărește în 

fiecare an foarte puternic

5. Cadrul de amenajare
5.1. Procedee de culegere a datelor din teren

în vederea realizării lucrărilor de amenajare și pentru a se identifica situația reală din teren, 

înainte de începerea lucrărilor, reprezentantul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova 

însotit de un reprezentant al UAT ALUNIȘ au efectuat o recunoaștere generală a pajiștilor, în scopul 

punerii de acord cu terenul, a materialului cartografic pus la dispoziție de UAT ALUNIȘ.
în acest scop s-a identificat pe o hartă a regiunii la scara 1:10000 pajiștile de amenajat și au fost 

grupate în trupuri de pășune, pe baza planurilor cadastrale existente.

După aceasta, s-a trecut la recunoașterea generală pe teren, în scopul punerii de accord cu 

terenul a materialului cartografic, pus la dispoziție de UAT ALUNIȘ.
Cu ocazia recunoașterii s-a procedat la:

stabilirea naturii fiecărei pajiști (izlaz, pășune împădurită, etc);

identificarea provenienței și a hotarelor;

parcurgerea limitelor pajiștilor constatându-se dacă ele coincid cu cele ce rezultă din acte și 

hărți;

s-au identificat sursele de apă, adăpătorile, situația și starea lor;

s-au identificat drumurile de acces pe izlaz ;

s-au identificat zonele de adăpostire a animalelor în caz de intemperii;

s-a făcut o evaluare a potențialului productiv al pajiștei.

Pentru trupurile de pășuni din UAT ALUNIȘ. am folosit metoda pratologică (P). Această 

metodă pune accent din start pe aprecierea participării procentuale în biomasă a componentelor 

botanice pe grupe economice, fiind cea mai recomandată metodă rapidă pentru determinarea vegetației 

pajiștilor. Culegerea datelor despre vegetație, presupune cunoașterea suprafeței de pășune, 

determinarea speciilor de plante, analiza lor și stabilirea plantelor dominante, procentual, pe fiecare 

suprafață de probă, dupâ criteriul botanico-economic și anume:

Graminee;

Leguminoase;
69 COMUNA ALUNIȘ


