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IMPORTANTE ARII DE PROTEC�IE DIN BAZINUL CERNEI DE OLTE� 
 

IMPORTANT PROTECTION AREAS OF THE CERNA OF OLTET BASIN 
 

        DANIEL R�DU�OIU 
 

Rezumat 
The Sl�tioara – Cerna Hills belong to the Cerna – Olte� Basin which has a surface of about 750 km2 and is 

formed by the river Cerna and its main tributary streams. The relief has the appearance of some medium hight hills 
interrupted by the valleys of some rivers and small Sub-Carpathian depressions. 

The Cor�oru Peak in the C�p��ânii Mountains is situated on the spot where the Cerna of Olte� Rivulet springs. 
At the bottom of this peak this rivulet springs; at an altitude of 1,200 m its water is collected in order to be used for the 
sewing systems of the cities which are in its neighborhood (for example, the city of Horezu). 
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INTRODUCERE 

 
Dealurile Cernei - Sl�tioarei 
Dealurile Cernei – Sl�tioarei apar�in Bazinului Cernei de Olte�, bazin cu o suprafa�� de circa 750 Km2 �i este 

format din râul Cerna �i principalii s�i afluen�i dintre care mai importan�i Cerni�oara, Mari�a �i Recea. Au o suprafa�� de 
circa 1000 ha , sunt situate între 45º20' Lat. �i  23º95' Long, iar altitudinale între 550-750 m. 

Relieful se prezint� sub form� de dealuri nu prea înalte întrerupte de v�ile unor râuri �i mici depresiuni 
subcarpatice. 

Solurile predominate sunt cele brune de p�dure, brune acide �i argilo-iluviale brune podzolite. Pe lâng� acestea 
mai pot fi întâlnite solurile brune eubazice �i mezobazice dar �i cele argilo-iluviale brune podzolite �i argilo-iluviale 
podzolice �i chiar soluri brune închise �i pseudogleizate dar mai restrânse ca suprafa��. 

Pentru aceast� zon�, temperaturile medii lunare cele mai ridicate sunt cuprinse între 19,90C - 21,40C  �i 
corespund lunilor iulie �i august. Valorile temperaturilor medii anuale rareori dep��esc valoarea de 10,50C.  

 
Vârful Cor�oru – Mun�ii C�p��ânii 
Vârful Cor�oru din Mun�ii C�p��ânii este punctul de unde izvor��te pârâul Cerna de Olte�. De la piciorul 

Cor�orului porne�te acest pârâu care pe la 1200 m altitudine îi este captat� apa pentru a fi folosit� la canalizarea celor 
mai apropiate ora�e (ex. Horezu). Din punct de vedere administrativ acest vârf apar�ine jud. Vâlcea, are o suprafa�� de 
circa 1200 ha �i este situat în partea de N-V a Olteniei (Lat 45º12', Long 23º54'). Aproximativ 1/3 din aceea�i suprafa�� 
este format� din treapta mun�ilor scunzi �i mijlocii cu altitudini cuprinse între 800-2000m.  

Dispunerea reliefului în trepte, orientarea culmilor montane pe direc�ia V-E, aspectul v�ilor �i depresiunilor, 
particularit��ile geomorfologice ale tuturor formelor de relief indic� pronun�ata diversitate a reliefului teritoriului 
cercetat. Diversitatea formelor de relief �i condi�iile pedoclimatice existente pe teritoriul cercetat au favorizat 
dezvoltarea unei vegeta�ii bogate dispuse în etaje corespunz�tor altitudinii reliefului (CRISTEA V. & al. 1996). 

 
MATERIAL �I METODE 

 
Prima etap� în cercetarea Bazinului Cernei de Olte� a constituit-o consultarea materialului bibliografic (POP E. 

& S�L�GEANU N. 1965). Identificarea taxonilor s-a f�cut pe material conservat în stare uscat� sau pe material viu, 
folosind sursele recente de informa�ie taxonomic� (BELDIE Al. 1977, 1979; TUTIN T. et al. 1964 -1980;  CIOCÂRLAN 
V. 2000). Metoda de lucru a constat în efectuarea a numeroase deplas�ri în teren pentru a surprinde vegeta�ia în toate 
stadiile ei �i pentru a observa poten�ialele impacte zooantropogene exercitate asupra acestor situri. 

 
REZULTATE �I DISCU�II 

 
Importan�a botanic� (Dealurile Cernei – Sl�tioarei) 
Caracteristic pentru Dealurile Cernei-Sl�tioarei este prezen�a celui mai înalt deal din aceast� zon� a ��rii: 

Dealul M�gura Sl�tioarei cu o altitudine de 767 m. La nivelul acestui deal sunt întâlnite specii caracteristice regiunii 
montane. Pe lâng� aceasta importan�a sitului este dat� �i de prezen�a unui taxon amemin�at la nivel european, a 2 
endemici �i subendemici, �i al�i 12 înclu�i în diversele liste ro�ii na�ionale: Neottia nidus-avis, Anacamptis pyramidalis, 
Luzula forsteri, Cephalanthera longifolia, C. rubra, Carex halleriana, Platanthera chlorantha, Spiranthes spiralis, 
Epipactis helleborine, Listera ovata, Orchis morio ssp. picta, Orchis ustulata (DIHORU G. & DIHORU ALEXANDRINA. 
1994). 
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Specii amenin�ate 
� Erythronium dens-canis ssp. niveum (taxon endemic �i amenin�at) 
� Galanthus nivalis (taxon european amenin�at) 
� Peucedanum rochelianum (taxon subendemic �i amenin�at) 

 
Tipuri de habitate amenin�ate întâlnite în acest sit 
E2 – Paji�ti xerice (uscate); 6510 – Fâna�uri de joas� altitudine (cu Alopecurus pratensis �i Sanguisorba 

officinalis); 37.2 – Paji�ti umede eutrofe. G1 – P�duri caducifoliate de foioase; 91EO* – P�duri aluviale cu Alnus 
glutinosa �i Fraxinus excelsior (Alno-Ulmion, Salicion albae, Alnion incanae); 44.1 – Forma�iuni riverane de s�lcii. 

 
Utilizarea terenului 
Paji�tile din aceast� arie sunt folosite ca fâna�, iar dup� cosire ca p��une. Pe lâng� valoarea furajer� ridicat�, 

aceaste paji�ti se remarc� �i prin num�rul mare de specii medicinale: Trifolium pratense, Rumex crispus, Potentilla 
anserina, Equisetum arvense, Cichorium intybus, Achillea millefolium �i melifere: Medicago lupulina, Lotus 
corniculatus, Taraxacum officinale, Trifolium repens �.a. 

 
Cauze ale degrad�rii 
P��unatul intensiv pe anumite suprafe�e �i  aplicarea de îngr���minte chimice. 
 
Ac�iuni propuse în sprijinul conserv�rii 
Limitarea extinderii p��unatului, informarea localnicilor de importan�a botanic� �i �tiin�ific� pe care o au 

aceste paji�ti �i monitorizarea lor de c�tre Inspectoratul de Protec�ia Mediului prin efectuarea de controale periodice 
(NEGULESCU M. & al. 1995). 

 
Importan�a botanic� (Vârful Cor�oru – Mun�ii C�p��ânii) 
Situl con�ine câ�iva taxoni amenin�a�i la nivel european, endemici �i subendemici �i al�i 9 inclu�i în listele ro�ii 

na�ionale: Rhododendron myrtifolium, Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum, Plantago gentianoides, Epipactis 
helleborine, Luzula forsteri, Jovibarba heuffelii, Neottia nidus-avis, Peltaria alliacea, Listera ovata. 

La partea bazal� se afl� p�duri de foioase, amestec de foioase cu conifere, conifere iar superior paji�ti 
subalpine dominate de graminee �i ciperacee pitice. 

 
Specii amenin�ate 

� Campanula patula ssp. abietina (taxon european amenin�at) 
� Campanula serrata (taxon european amenin�at) 
� Dianthus spiculifolius (taxon subendemic �i amenin�at) 
� Thymus comosus (taxon endemic �i amenin�at) 
� Scabiosa lucida ssp. barbata (taxon endemic �i amenin�at) 

 
Tirpuri de habitate amenin�ate 
E2 – Paji�ti xerice (uscate); 6520 – Paji�ti montane utilizate ca fâna�e; 38 – Paji�ti mezofile (38.2 – paji�tile din 

zonele joase, cu plante de talie înalt�). E4 –  Paji�ti alpine �i subalpine; 6170 – Paji�ti pe soluri calcaroase din alpin �i 
boreal; 34.1 – Paji�ti pioniere medio-europene. G1 – P�duri caducifoliate de foioase; 9110 – P�duri de fag din Luzulo-
Fagetum; 41.1 – P�duri de fag. G3 – P�duri de conifere; 9410 – P�duri acidofile de Picea în etajele montan pân� în 
subalpin; 42.22 – P�duri de molid montane continentale. 

 
Utilizarea terenului 
P�durile sunt folosite ca fond forestier, în care s-a constat c� exploat�rile sunt intense (în special în f�gete) iar 

fâna�ele sunt intens p��unate. 
 
Cauze ale degrad�rii 
Replantarea în t�ieturile de p�dure cu specii care sunt mai preten�ioase la condi�iile ecologice; p��unatul 

intensiv în anumite por�iuni, precum �i distrugerea stratului subarbustiv de la nivelul etajului subalpin, acest lucru 
determinând numeroase alunec�ri de teren. 

 
Ac�iuni propuse în sprijinul conserv�rii 
Recomand�ri privind plantarea parchetelor din zona nemoral� superioar� în vederea evit�rii eroziunii solului �i 

urm�rirea succesiunii vegeta�iei în ariile exploatate (P�UN M. & MALO� C. 1971). 
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CONCLUZII 
 

Necesitatea protej�rii anumitor suprafe�e din teritoriul cercetat este de actualitate dac� �inem seama de num�rul 
de specii amenin�ate la nivel european. 

Acest lucru a fost posibil în cadrul proiectului “Important Plant Areas (IPAs) în România” ce a fost parte 
integrant� a programului European “Identifying Important Plant Areas”, finan�at de c�tre Ministry of Agriculture, 
Fisheries & Nature Management of the Netherlands prin programul PIN/MATRA, pentru 7 ��ri din centrul �i estul 
Europei printre care s-a enumerat �i România, �i care s-a desf��urat în perioada 2002-2004, în baza contractului încheiat 
între PLANTLIFE INTERNATIONAL �i ASOCIA�IA GR�DINILOR BOTANICE DIN ROMÂNIA. 
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