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1. INFORMATII GENERALE
1.1.

Descrierea sintetica a Planului de management

Planul de management al ariei protejate ,,Arboretumul Simeria” (AS) constituie
documentul oficial de stabilire a obiectivelor ariei şi a măsurilor de management care
trebuie întreprinse pentru realizarea acestor obiective.
Planul de management al AS sintetizează informaţia existentă la data întocmirii
planului, stabileşte domeniile majore şi obiectivele de management, precum şi un
plan de acţiune pe următorii 10 ani.
Regulamentul AS este prezentat în Anexa 2. Acest Regulament, stabileşte
principalele activităţi şi condiţiile de desfăşurare pe teritoriul AS.
Modificările impuse de schimbări de situaţie periodice se efectuează conform
prevederilor din subcapitolul 1.5.
Planul de management cuprinde de asemenea harta AS şi o serie de anexe cu
informaţii legate de AS şi de gospodărirea lui.
Planul va sta la baza activităţii custodelui AS şi se constituie ca document de
referinţă pentru planificarea activităţilor legate de aria naturală protejată, activităţi
desfăşurate atât de custode, cât şi de cei ce doresc să iniţieze şi să desfăşoare
activităţi pe teritoriul acestei arii protejate.
Planul de Management al AS s-a elaborat în vederea unei planificări integrate a
acţiunilor ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea scopului ariei protejate, respectiv
dezvoltarea durabilă şi conservarea valorilor dendrologice şi peisagistice, precum şi
asigurarea de conditii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare
ştiinţifică.
Planul de Management a fost elaborat de către INCDS – Secţia Simeria.
1.1.1. Scopul ariei protejate
Arboretumurile sunt colecţii de plante lemnoase, reprezentate prin exemplare
solitare, biogrupe sau mici arborete experimentale, amplasate în teritoriu după
criterii ecologice, sistematice sau fitogeografice. Ele ni se înfăţişează sub forma unor
edificii vegetale originale, concepute de om şi realizate în strânsă colaborare cu
natura, în diferite stiluri arhitectural-peisagistice. Denumirea de parc dendrologic
folosită în trecut, deşi în mare măsură sinonimă, sugera caracterul privat al acestei
colecţii, utilizată ca parc forestier de agrement.
1.1.2. Baza legală a Planului de Management
Planul de management al ariei protejate ,,Arboretumul Simeria” a fost elaborat
conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările ulterioare şi Convenţiei de custodie nr. 0126/09.03.2010,
încheiată între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin
Drăcea” (INCDS) – Staţiunea de Cercetări Silvice Simeria şi Ministerul Mediului şi
INCDS – Secţia Simeria
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Pădurilor, prin Direcţia Generală Protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale
Protejate.
Prevederile Planului de Management al AS se vor respecta de către
deţinătorii/administratorii de terenuri de pe raza ariei protejate, precum şi de cei care
desfăşoară activităţi de orice fel pe teritoriul acesteia, aşa cum prevede legislaţia în
vigoare.
1.1.3. Baza legală a ariei protejate
 În baza H.C.M. nr. 518 din 16 aprilie 1954, Comisia pentru ocrotirea
monumentelor naturii (CMN) din cadrul Academiei R.P.R. adoptă în 1958 măsuri
provizorii de ocrotire pentru mai multe rezervaţii ale naturii, printre care se numără
şi Arboretumul Simeria.
 Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.13/1997, privind regimul de
ocrotire şi administrare a ariilor protejate, rezervaţiilor şi monumentelor naturii din
judeţul Hunedoara încadrează aria protejată în categoria rezervaţiilor
peisagistice.
 Prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, secţiunea rezervaţii şi monumente
ale naturii este reconfirmat statutul de arie protejată a Arboretumului( cod 2.524).
1.1.4. Înfiinţarea ,,Arboretumului Simeria’’
AS a fost înfiinţat în urmă cu 3 secole. Funcţionalitatea lui iniţială se limita la
satisfacerea nevoii de a crea, în jurul reşedinţei private, un cadru original şi
spectaculos, cât mai “exotic”, prin plantarea unor arbori cu calităţi ornamentale
deosebite, aduşi de pe meleaguri îndepărtate, care contrastau puternic cu vegetaţia
locală.
Apoi a devenit parc de agrement (cu acces restrâns sau liber) cu mici nuclee de
aclimatizare a noi specii de arbori şi arbuşti exotici, care întruneau însuşiri
ornamentale deosebite sau alte atribute interesante.
În prezent AS a evoluat la statutul de cea mai valoroasă, veche şi pitorească
colecţie de plante lemnoase din România, iar multi-funcţionalitatea lui s-a amplificat
considerabil, căpătând, cu trecerea vremii, valenţe ştiinţifice (botanice, forestiere),
ornamentale, peisagistice, dar şi recreativ-sanogene sau didactic-educaţionale.
1.2. Procesul de elaborare a planului
1.2.1. Elaborarea planului de management
Planul de management a fost elaborat de custodele rezervaţiei – INCDS Simeria, ca
urmare a unei vaste experiențe, de peste 50 în administrarea acestei arii protejate.
1.2.2. Aprobare şi revizuire
Planul de management se avizează către Agenţia Locală pentru Protecția Mediului
şi se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu
avizul autorităţilor publice centrale interesate.
Periodicitatea revizuirii planului de management este de 10 ani de la aprobarea sa.
INCDS – Sectia Simeria
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1.2.3. Procedura de modificare şi reactualizare a planului de management
Planul de Management are la bază principiile unui management adaptabil, care să
permită o modificarea relativ uşoară a deciziilor, ca răspuns la schimbări.
Motivele pentru care se impune adoptarea unui management adaptabil sunt:


mediul este în continuă schimbare,



fenomene naturale imprevizibile pot produce schimbări care impun
reconsiderarea măsurilor de conservare a biodiversităţii,



prezenţa şi activitatea omului poate accentua şi accelera schimbările,



factorul social şi economic este în continuă schimbare, influenţând resursele
umane şi economice de care dispune AS pentru realizarea obiectivelor de
management,



se constată că implementarea/realizarea unor acţiuni nu are efectele
planificate.

Planul de Management al AS defineşte principalele direcţii de acţiune în vederea
atingerii, pe termen lung, a obiectivelor de management.
Planul cuprinde un set de prevederi/recomandări pe domenii de activitate/obiective
majore, recomandări care iau în considerare, pe cât posibil, factorii care pot schimba
situaţia curentă, permiţând astfel flexibilitate în procesul de decizie.
Planurile detaliate de acţiune se elaborează anual de către custodele AS, având la
bază prevederile Planului de Management, dar luându-se în considerare şi situaţia
curentă, atât de pe teritoriul rezervaţiei, cât şi în ce priveşte resursele de
management.
În cazul în care se impun modificări în Planul de Management, se vor aplica
următoarele proceduri:


a) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice aprobă orice schimbare a
obiectivelor principale de management. În astfel de cazuri, propunerile de
revizuire înaintate vor fi supuse consultării publice.b) custodele propune
modificări în Planul anual de activitate.

1.2.4. Procedura de implementare a planului
Responsabilitatea implementării Planului de management revine custodelui şi se
realizează prin acţiuni planificate în baza planurilor anuale de lucru.
Planurile anuale de lucru se întocmesc în trimestrul patru al anului premergător şi se
aprobă de forul ierarhic superior al custodelui.
Activităţile din planul de lucru anual se implementează/organizează:


în mod direct de către custode (INCDS Simeria)



prin implicarea unor parteneri pe bază de contracte de colaborare, de
voluntariat sau pe bază de protocoale (organizaţii neguvernamentale, servicii
publice sau voluntari),



pe bază de contracte, protocoale sau voluntariat cu persoane fizice sau
juridice specializate, organizaţii neguvernamentale, etc.
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Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi
supravegheate de către custode, pentru a se asigura că acestea se încadrează în
prevederile Planului de management şi nu contravin Regulamentului AS. În aceste
cazuri Custodele are rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu
instituţiile/organizaţiile respective şi definirea modului în care acestea îşi
organizează activităţile care au impact direct sau indirect asupra ariei protejate.
1.2.

Descrierea ariei naturale protejate Arboretumul Simeria

1.2.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management

Aria naturala protejata vizata de actual plan de managenet este Arboretumul Simeria,
neexistând suprapuneri cu alte arii naturale protejate.

1.3.2. Localizarea Arboretumul Simeria
Arboretumul Simeria este situat la limita nordică a oraşului cu acelaşi nume, pe
malul stâng al râului Mureş, în judeţul Hunedoara. Coordonatele sale geografice
sunt: 23°01' longitudine estică şi 45°51' latitudine nordică.
Accesul spre Arboretum este deservit de gara Simeria - important nod de cale ferată
si de drumul naţional 7.
Adresa exactă: Arboretumul Simeria, str. Biscaria 1, 335 900 – Simeria, judeţul
Hunedoara. Tel/fax: 0254-261254; E-mail: arboretum.simeria@INCDShd.ro; web
page: www.INCDShd.ro
1.3.3. Limitele Arboretumul Simeria
Limitele AS sunt marcate în mare parte pe teren; un gard înconjoară cca. 90 % din
perimetrul Arboretumului.
1.3.3. Zonarea internă a Arboretumul Simeria
În interiorul ariei naturale protejate AS nu există o zonare funcţională. Suprafaţa se
constituie ca un tot unitar, având drept scop conservarea și dezvoltarea colecției
dendrologice. Se poate totuși remarca faptul că zona cuprinsă între intrarea în
Arboretum și Canalul Strei are vegetația dispusă într-un stil îngrijit, ce aminteşte de
cel geometric şi cuprinde un număr mai mare de specii rare, iar zona ce trece de
Canalul Strei are aspectul unei păduri-parc, presarată cu poieni. Există,
deasemenea, o suprafaţă de 7.7 ha care s-a dezvoltat natural, nu s-au introdus
specii exotice şi pe care dorim ca în viitor să o amenajăm în aşa fel încât vizitatorii
Arboretumului să poată vedea un eşantion de vegetaţia naturală de luncă.
Harta Arboretumului (a vegetatiei si parcelelor) este redată în anexa nr. 1 la
prezentul plan.
2. MEDIUL ABIOTIC AL Arboretumul Simeria
2.1. Geologie
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Formată în urma deplasării lente a Mureşului spre nord, dar şi spre vest în ultima
jumătate de secol, lunca pe care s-a dezvoltat Arboretumul Simeria are la bază
aluviuni cuaternare, nisipoase, care uneori alternează cu strate de pietriş.
2.2. Geomorfologie
Arboretumul ocupă mai ales lunca propriu-zisă a Râului Mureş şi, în mai mică
măsură, o fâşie din terasa secundară, situată la aproape 14 m deasupra luncii.
Totuşi, cea mai mare parte a teritoriului este situat în lunca centrală, care prezintă
uşoare denivelări (1-1,5 m) şi câteva mici depresiuni, dispuse în formă de evantai.
Denivelările respective au constituit probabil, în trecutul mai îndepărtat “braţe
moarte” ale Mureşului.
Legătura între terasă şi luncă este făcută de un versant cu înclinare variabilă, pe
alocuri repede, cu orientare nordică. La baza versantului apar o serie de izvoare cu
debit mic, dar constant, care sînt captate în bazine şi lacuri naturale cu deschidere
spre canalul Strei.
Terasa secundară se găseşte la o altitudine de circa 200 m deasupra nivelului mării
şi este aproximativ plană.
2.3. Hidrologie
Reţeaua hidrografică este reprezentată în cuprinsul AS de către Râul Mureş, in
primul rând, care mărgineşte Arboretumul in partea sa nordică, de Canalul Strei,
care il strabate, şi de numeroase izvoare de coastă, care sunt captate in cele 4
lacuri (2 de pamânt, 2 de beton), iar în cele din urmă aceste ape ajung în Canalul
Strei, şi de aici în Mureş.
2.4. Clima
Arboretumul se încadrează în sectorul de climă continental-moderată, ţinutul climei
de dealuri, specific podişului Transilvaniei, iar după clasificaţia Kőppen în provincia
climatică Dfbx.
In tabelul următor sînt redate, valorile principalilor factori climatici, după înregistrările
făcute în perioada 1896-1955 la Staţia meteorologică Deva.
Factorul climatic

Valori
anuale

În sezonul de
vegetaţie (aprilieoctombrie)

Temperatura medie anuală (0C)

10.0

16.0

Temperatura maximă absolută
(0C)

39.7 (16 august
1952)

39.7

Temperatura minimă absolută
(0C)

- 31.6 (24 ianuarie
1963)

-6.0

Durata intervalului cu t < 0 0C

56 zile

-

Durata intervalului cu t > 0 0C

309 zile

-

INCDS – Secţia Simeria
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Durata intervalului cu t > 10 0C

191 zile

-

Data primului îngheţ (medie,
extreme)

17.X (23.IX – 17.I)

-

Data ultimului îngheţ (medie,
extreme)

18.IV (29.III - 24.V)

-

Durata intervalului fără îngheţ

182 zile

-

Precipitaţii atmosferice (mm)

578.0

414.9

Umezeala relativă a aerului (%)
medie; min. (iulie); maximă
(ianuarie)

66.0; 62.0; 86.0

-

Durata medie a stratului de
zăpadă

27.3 zile

-

Indicele de ariditate

30.2

29.0

Temperatura medie anuală de 10°C, cu amplitudinea anuală de 22,7°C, cantitatea
suficientă de precipitaţii ce cad în sezonul de vegetaţie (415 mm) şi absenţa unor
minime prea coborâte favorizează dezvoltarea vegetaţiei lemnoase provenind din
climatele similare. Cele două anotimpuri opuse sînt caracterizate astfel: iernile
scurte, reci şi cu puţină zăpadă, iar verile umede şi calde, dar lipsite de călduri
excesive. Cele mai frecvente vânturi bat din direcţia NV şi au o tărie mijlocie. Datele
meteorologice menţionate mai sus (după staţia Deva) trebuie însă întrucâtva
corectate pentru Simeria datorită condiţiilor orografice diferite ale celor două localităţi
apropiate. Având o aşezare mult mai adăpostită, Deva beneficiază de precipitaţii
abundente, fiind totodată mult ferită de vânturile şi curenţii reci ce se scurg în lungul
văii Mureşului dinspre est (iarna) sau vest (vara) şi care afectează intens
Arboretumul.
2.5. Soluri
În cea mai mare parte, teritoriul ocupat de Arboretumul Simeria este caracterizat sub
raport pedologic, prin frecvenţa mare a solurilor încadrate după ultima clasificaţie
oficială (Târziu, Spârchez, Dincă, 2002) în clasa solurilor neevoluate, cu orizont A
slab format şi în diferite tipuri de soluri aluviale formate în lunca Mureşului.
Aceste tipuri de sol aluvial reprezintă stadii mai avansate de evoluţie a protosolurilor
aluviale şi sunt cantonate, de regulă, în luncile rar inundabile sau ieşite, mai mult
sau mai puţin, de sub influenţa inundaţiilor, pe cursurile mijlocii sau inferioare ale
marilor râuri.
În AS există 3 tipuri principale de sol, reprezentative pentru lunca şi terasa
secundară din cuprinsul Arboretumului. Descrierea acestor tipuri de sol s-a făcut
pentru următoarele profile:
Profilul nr. 1 – Sol aluvial molic, cu orizonturi Am-A/C-C, situat în parcele 22, sub
arboret alcătuit din plop alb şi salcâm, stejar şi Acer negundo şi subarboret din lemn
câinesc, iederă şi viţă canadiană. Solul evoluat pe aluviuni carbonatice din lunca
Mureşului.
INCDS – Sectia Simeria
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Profilul nr. 3 – Sol aluvial humifer, cu orizonturi Am-AC-C, situat în parcela 40, sub
o plantaţie de stejar roşu, catalpă mare, nuc negru, jugastru şi stejar şi subarboret
din alun, soc negru, lemn câinesc şi iederă. Profilul este situat pe o terasă joasă a
Mureşului, cu nivelul apei freatice mai coborât decât în cazul profilului nr. 1.
materialul parental este alcătuit din depozite aluviale mai vechi.
Profilul nr. 5 – Sol aluvial cambic, cu orizonturi Ao-Bv-C, situat în parcela 14, pe
terasa superioară a Mureşului cu nivelul apei freatice la mare adâncime, sub o
plantaţie de sâmbovină americană, tisă şi brad grecesc, cu covor ierbaceu de Oxalis
acetosella.
3. MEDIUL BIOTIC
3.1. Flora şi comunităţile de plante
3.1.1 Flora naturală
Vegetaţia naturală de luncă – ne referim la cea lemnoasă – a constituit în primul
rând cadrul primordial în care s-a dezvoltat AS, un produs al forţelor naturii într-o
perioadă îndepărtată, dar destul de scurtă, în care intervenţiile omului nu se făceau
simţite. Este greu de precizat “când” a apărut şi “cât” a durat acest eden, dacă
ţinem seama de faptul că valea mănoasă a acestui mare râu (îndeosebi treimea lui
mijlocie şi inferioară) a fost defrişată de timpuriu şi exploatată intens agricol, pentru
a răspunde nevoilor unei populaţii în continuă dezvoltare, dar relativ lipsită de întinse
suprafeţe plane.
Dintr-un studiu monografic publicat de S. Oczkay în 1954 se poate desprinde faptul
că în interiorul AS exista o succesiune de 9 tipuri naturale de pădure, după cum
urmează: sălcet; plop alb cu salcie; plopiş de plop alb; plop cu ulm, salcie şi anin
diseminat; ulm cu plop şi salciie; frasin cu plop; ulmet pur; ulm cu stejar şi stejar cu
frasin. La adăpostul acestei vegetaţii naturale lemnoase erau deja introduse o serie
de specii exotice precum: Carya sp., Juglans nigra, Liriodendron tulipifera, Acer
negundo, Thuja occidentalis, Catalpa speciosa, etc.
Datele de mai sus au în prezent numai o valoare documentară, întrucât între timp au
intervenit modificări mari în compoziţia, structura şi consistenţa arboretelor
respective, datorită:
a) Fenomenului de uscare a ulmilor, declanşat după 1958 şi aproape finalizat în anul
1989 care a dus practic la dispariţia acestei specii din compoziţia arboretelor,
determinând spaţii relativ goale pentru plantaţii, dar şi condiţii favorabile pentru
extinderea şi dezvoltarea celorlalte componente ale ecosistemului (speciile
însoţitoare şi subarboretul).
b) Fragmentării şi răririi celorlalte tipuri (îndeosebi a plopişurilor din lungul
Mureşului), ca urmare a doborâturilor şi uscării unor exemplare mature, datorită
coborârii nivelului apelor freatice, poluării şi altor cauze.
În prezent în AS se regăsesc fragmente din fosta vegetaţie naturală de luncă, dar,
remarcabili sunt, mai ales, arborii de dimensiuni excepţionale: în parcela 50 poate fi
văzut un exemplar de plop alb cu un diametru de 2,10 m („gigantul” Arboretumului),
iar în parcela 47 se găseşte veteranul stejarilor, cu un diametru de 1,74 m şi o
înălţime de 33 m. Aceşti arbori impresionanţi nu sunt singurii din AS, ei fiind însoţiţi
şi de alte exemplare ale unor specii indigene sau chiar exotice.
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Extinzând cercetările în domeniul biodiversităţii specifice Arboretumului Simeria, în
anul 2005 [Pastre, M. şi Coandă, C.] a fost definitivată şi o listă (parţială) a florei
ierbacee, publicată în monografia Arboretumului Simeria, ce cuprinde 88 de taxoni,
grupaţi după culoarea florilor, cu specificarea denumirilor (ştiinţifice şi populare) şi a
habitatelor preferate.
3.1.2 Flora introdusă
Vegetaţia lemnoasă introdusă în decursul timpului sub forma grupelor pure sau, mai
rar, diseminat, la adăpostul lateral ori sub masiv, modifică aproape radical aspectul
general al rezervaţiei care apare ca un mozaic de tipuri naturale (mai mult sau mai
puţin alterate, de consistenţe şi structuri diferite), artificiale, sau amestecuri din
ambele.
Dintre grupurile vechi introduse apar pregnant îndeosebi cele de ienupăr de Virginia,
tuia, chiparoşi californieni, pini, molid, pâlcurile de fag, salcâmi, catalpa mare şi nuc
negru. Trebuie menţionat faptul că unele din speciile introduse (Pterocarya
fraxinifolia, Broussonetia papyrifera, arţarul american, salcâmul, nucul negru, viţa de
Canada, bambusul) s-au sălbăticit şi au un caracter invadant.
De asemenea, numeroasele mici arborete experimentale create după 1955, în
special în golurile apărute prin uscarea şi extragerea ulmului, contribuie şi ele la
realizarea unui aspect mozaicat al vegetaţiei.
O vizită în Arboretum echivalează cu parcurgerea florei lemnoase din mai multe
spaţii geografice: 14% specii europene, 25% nord-americane, 47% asiatice, restul
speciilor fiind comune pentru 2 sau chiar 3 continente.
În prezent colecţia de plante lemnoase cuprinde peste 2100 de taxoni localizaţi în 50
de parcele.
3.2. Fauna
Arboretumul Simeria, datorită mozaicului său de microhabitate şi extraordinarei
varietăţi de specii de arbori şi arbuşti întreţine şi o importantă diversitate faunistică.
Trebuie să notăm prezenţa mamiferelor (în special a celor de talie mică, pentru care
suprafaţa relativ redusă a Arboretumului este mulţumitoare pentru asigurarea
condiţiilor de hrană), a păsărilor, reptilelor, amfibienilor şi bineînţeles a insectelor şi
nevertebratelor.
Dintre mamifere se remarcă prezenţa în număr mare a veveriţelor (Sciurus vulgaris),
iepurilor (Lepus europaeus), şoarecilor de pădure (Apodemus sylvaticus), cârtiţelor
(Talpa europaea) şi vulpilor (Vulpes vulpes), dar şi a unor specii rare, precum pisica
sălbatică (Felis catus), sau reprezentate printr-un număr mai mic de exemplare
(aricii – Ericaneus europaeus).
Reptilele sunt prezente în Arboretum prin intermediul a două specii de şerpi
inofensive pentru om: şarpele de casă (Natrix natrix) şi şarpele de sticlă (Anguis
fragilis). În plus, au mai fost observate două specii de şopârle – şopârla de câmp
(Lacerta agilis) şi şopârla de stâncării (Lacerta muralis) şi o apariţie greu de explicat
– o broască ţestoasă (Testudo hermanni).
Şi amfibienii îşi au reprezentanţii lor în Arboretum: populaţia cea mai importantă este
cea a broaştelor (Rana esculenta), care au acaparat lacurile şi malul canalului Strei
dar, pot fi des întâlnite şi broaşte roşii de pădure (Rana dalmatina), şi mai rar
broasca râioasă (Bufo bufo).
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Dintre insecte trebuie să menţionăm în mod deosebit două specii ocrotite: rădaşca
(Lucanus cervus) şi rinocerul (Oryctes nasiconis), dar sunt prezente şi Tettigonia
viridisima, Coccinea septempunctata (mămăruţa), Melolontha melolontha (cărăbuşul
de mai) sau Cetonia aurata. Deşi nu au fost făcute studii aprofundate asupra
fluturilor, merită a fi menţionată şi prezenţa speciilor: Iphiclides podalirius, Vanesa
atalanta, Inachis io (Fluturele cu ochi de păun), Polyommatus icarus şi Argynnis
paphia.
Avifauna Arboretumului este constituită preponderent din specii precum: guguştiucul
(Streptopelia decaocto), mierla (Turdus merula), vrabia (Passer domesticus),
măcăleandrul (Erithacus rubecula) şi graurul (Sturnus vulgaris).
Din cele 35 de specii inventariate în 2002, 7 se regăsesc pe “Lista speciilor a căror
conservare este prioritară în România”. Este vorba despre pescăraşul albastru
(Alcedo atthis), cucul (Cuculus canorus), ciocănitoarea de grădini (Dendrocopus
syriacus), cucuveaua (Athene noctua), silvia de zăvoi (Sylvia borin), muscarul
gulerat (Ficedula albicollis) şi sturzul cântător (Turdus philomelos).
Toate aceste specii au găsit în Arboretum un mediu propice de viaţă (după caz:
arbori bătrâni şi scorburoşi, lacuri cu peşti, insecte, seminţe şi fructe în sortimente
bogate şi în cantităţi impresionante), iar rolul lor în consumarea unui număr
important de insecte dăunătoare vegetaţiei este binecunoscut.
3.3. Habitate şi ecosisteme
În AS predomină habitatele de pădure, dar se mai pot întâlni şi poieni acoperite cu
fâneţe de soluri reavene, umede (în parcelele 31, 48, 50) sau uscate (în parcelele
24 şi 20) şi habitate acvatice.
Factorii climatici, ca şi cei edafici, prezintă diferenţieri sensibile în cuprinsul
Arboretumului, determinând existenţa unei întregi game de micro-habitate, cu
rezultante ecologice diferite pentru vegetaţia lemnoasă. De aceea în lucrările de
aclimatizare a apărut necesitatea alegerii cu mult discernământ a locurilor de
plantare.
3.4. Peisaj
Arboretumul este realizat în stil peisager (neregulat, englez sau romantic),
caracteristic perioadei în care a fost înfiinţat (jumătatea sec. al XVIII-lea). Adoptarea
acestui stil a fost condiţionată, desigur de relief şi de existenţa iniţială a unei
vegetaţii forestiere viguroase pe teritoriul respectiv, de care s-au ţinut seama cu
prilejul amenajărilor ulterioare.
Varietatea reliefului o imprimă trecerea de pe o terasă secundară, plană, prin
versantul destul de abrupt, străbătut de mai multe alei de înclinări diferite, în lunca
propriu, zisă, presărată şi ea cu mici depresiuni şi denivelări de natură aluvionară.
Această diversitate de forme exclude de la bun început monotonia unui relief
uniform, distribuie spaţiul în nenumărate elemente componente, deschizând
perspective cuprinzătoare şi nebănuite.
Spaţiile cu apă, ca element compoziţional de mare efect, favorizează de asemenea
parcul prin vecinătatea Mureşului pe mai mult de o treime din perimetrul său, prin
cursul îngust al canalului Strei, ca şi prin şirul de izvoare de la baza versantului,
cumulate într-un lanţ de lacuri (bazine).
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Vegetaţia lemnoasă viguros dezvoltată, dispusă de cele mai multe ori etajat, ne
oferă o gamă întreagă de aspecte: zăvoaie de plopişuri cu trunchiurile acoperite de
iederă sau viţă urcătoare, arborete strâmbe de luncă cu aspect de pădure sălbatică,
plantaţii bătrâne de salcâm străbătute de alei şerpuite, dumbrăvi rărite, solitari
giganţi cu forme expresive (plopi, stejari, platani), care înviorează peisajul. La
acestea se adaugă trecerile imperceptibile la grupurile pure de răşinoase,
interesante prin structura şi combinaţiile lor cromatice, ce contrastează cu foioasele,
integrându-se totuşi armonios în unitatea peisajului, sau cu arbori şi arbuşti
decorativi cu înflorire abundentă, ce dantelează marginile de masiv şi dau rezervaţiei
graţia şi eleganţa grădinilor chino-japoneze. Formele de vegetaţie regulate şi
contururile uşor simetrice se menţin numai în preajma clădirii, la intrarea în
Arboretum, unde, ca şi pe terasă, predomină vegetaţia cultivată şi cea de colecţie,
făcându-se trecerea pe nesimţite peste canalul Strei în pădurea naturală, ca în
parcurile forestiere tipice.
Punctele de perspectivă mai interesante şi cu mai multe planuri în adâncime sînt
destul de numeroase şi repartizate aproape uniform pe tot cuprinsul Arboretumului.
Originalitatea compoziţiei este dată în primul rând de asociaţiile interesante de
plante din diferite zone geografice, de utilizarea arborilor şi a arbuştilor exotici cu
forme şi culori deosebite, dar mai ales cu o înflorire abundentă primăvara, în
amestec ponderat (nu monoton şi nici pestriţ) cu elementele severe şi viguroase ale
vegetaţiei spontane. La acestea trebuie adăugată alternanţa grupurilor întunecate
de răşinoase (predominante pe terasă şi sub versant şi dispersate în luncă) cu cele
deschise alcătuite din foioase, ca şi succesiunea poienilor însorite şi desişurilor
întunecate ce le mărginesc, spre care duc poteci şi alei discrete, brodate cu grupuri
de flori perene.
Spaţiile libere, însumând aproximativ o pătrime din suprafaţa Arboretumului, sînt mai
frecvente dincolo de canalul Strei şi pun în valoare grupuri de răşinoase, sau solitari
cu port caracteristic sau cu diferite forme decorative naturale (netopiare): porturi
columnare, globuloase sau pendente, care decorează şi completează peisajul
natural în limitele permise de stil, fără a-i da o notă de artificialitate. Plantaţiile tinere
măresc ponderea spaţiilor libere, permit deschiderea unor perspective largi şi
contribuie la îndepărtarea orizontului, creând planuri intermediare.
Elementele de construcţie ornamentală sau utilitară (stâncile, monumentul,
podeţele, mesele şi lanternele de piatră, băncile de lemn, căsuţa pazei sau
sculpturile) se pierd în cadrul natural, fără a-l artificializa.
Reţeaua de alei uşor curbate, trasată în parcelele 18-50 (numai în anii 1952-53)
valorifică deplin varietatea de aspecte, jocurile de lumină şi umbră, şi vegetaţia
dispusă faţă de ele în mai multe planuri (plante perene, arbuşti, arbori de mărimea a
II-a, arbori de mărimea I). Ele fac trecerea de la zone uscate şi însorite spre colţurile
umbrite, chiar răcoroase şi umede (ex. sub fagi), prezentând la tot pasul elemente
de surpriză.
3.5. Procese şi relaţii ecologice
Canalul Strei, care străbate AS, dar şi lacurile artificiale existente au un rol important
în asigurarea supravieţuirii şi dezvoltării speciilor de arbori şi arbuşti pentru care
umiditatea ridicată din sol şi din atmosferă este esenţială. Ne referim aici în special
la numeroasele exemplare de chiparos de baltă (Taxodium distichum) care sunt
presărate de-a lungul acestor ape şi care ating în prezent dimensiuni impresionante
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(peste 1 m în diametru), dar şi la alte specii precum Metasequoia glyptostroboides,
Sasa tesselata, Sasa palmata, etc.
Apa freatică, care în urmă cu 4–5 decenii apărea în lunca propriu-zisă la 3-5 m
adâncime, în fântâna centrală la 2 m, iar în depresiunea din parcela 48 chiar la
suprafaţă (în perioada topirii zăpezilor), a coborât vertiginos în urmă cu aproximativ
trei decenii, la peste 6-7 m adâncime. Această cădere accentuată şi ireversibilă a
nivelului pânzei freatice corelată cu sistemul radicelar superficial datorat volumului
edafic redus a condus la apariţia unui fenomen de uscare anormală de intensitate
slabă destul de frecvent la nivelul diverselor specii lemnoase.

4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE:
PERSPECTIVA ISTORICĂ
4.1. Arheologie şi istorie
Pentru perioada de la înfiinţare până în anul 1949, care a durat două secole şi
jumătate, în care teritoriul respectiv a constituit proprietatea privată a patru generaţii
succesive de nobili (grofi) maghiari, există puține surse autentice. Ne referim la
lucrarea ştiinţifică publicată în cadrul ICES de Susana Ocskay, 1954 şi la articolul
Dr. Laszlo Ocskay, 1991, publicat în periodicul Romaniai Magyar Szó din 13-14 iulie,
precum şi la alte surse.
În perioada la care ne referim, teritoriul actual al parcului, precum şi alte însemnate
proprietăţi agricole şi forestiere din Simeria („Piski”) şi Retezat au aparţinut succesiv
familiilor nobiliare Gyulay Ferenc, Kún, Fáy Béla şi Ocskay Istvan. Pe baza
informaţiilor locale, parcul a avut în trecut o întindere mult mai mare, extinzându-se
în partea sa nordică şi fiind limitat, în continuare, de râul Mureş, până la podul spre
Uroi şi spre est de şoseaua Biscaria-Uroi. Se afirmă că această porţiune a fost tăiată
ras în preajma primului război mondial pentru utilizarea lemnului de ulm la
confecţionarea paturilor de puşcă. După 1962 s-a urmărit încorporarea acestei zone,
devenită păşune cu plopi albi pe malul râului, în cadrul unui proiect INCEF de
extindere a Arboretumului,.
4.2. Folosinţa şi managementul terenurilor în trecut
Ocskay S., 1954, menţionează în lucrarea publicată de ICES faptul că „parcul a fost
creat la începutul secolului al XVIII-lea, prin amenajarea zăvoaielor naturale
existente în lunca Mureşului, ca pădure de agrement. A fost menţinută pădurea,
practicându-se, probabil, numai extrageri de arbori şi s-au menţinut poienile, folosite
ca fâneţe naturale. Primele specii exotice au fost introduse pe la mijlocul sec. XIII.
Pe baza unui manuscris din anul 1763 (pierdut în anul naţionalizării - 1949), S.
Ocskay menţionează existenţa, în perioada respectivă, a unei alei de Aesculus
hippocastanum de la izvoare (parcela 13) către centrul parcului (alee dispărută între
timp). Autoarea mai semnalează (la nivelul anului 1953) prezenţa a numeroase
exemplare de salcâm (Robinia pseudacacia L.), cu diametre de 1,30, diseminate, pe
terasă cât şi pe malurile canalului Strei, deşi multe au dispărut după primul război
mondial. Se mai menţionează o altă lucrare din anul 1860 după care salcâmul ar fi
fost introdus în parc încă din a doua jumătate a secolului XVIII, constituind deci
primele introduceri ale speciei în ţara noastră, provenite, după I. Dumitriu-Tătăranu
(citat de Giurescu, 1975) din Franţa.
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După L. Ocskay, 1991, bazele „grădinii” (parcului) au fost puse de F. Gyulay.
Pe la jumătatea secolului al XIX-lea îngrijirea intensivă a parcului a fost sistată până
în anul 1870
Îngrijirea intensivă şi introducerea masivă a speciilor exotice, în special din Extremul
Orient (China şi Japonia) a fost reluată între anii 1870 şi 1880. O serie de specii
sensibile (Pedocarpus macrophyllus D.Don, Abies veitchii Lindl., Abies mariesii
Mast., Abies firma S.&Z., Abies fargesii Franch., Rhododendron sp., Diospyros kaki
L., 13 specii de bambus ş.a.) nu s-au menţinut în liber decât o perioadă limitată,
printr-o cultură intensivă şi au dispărut ulterior, cu excepţia unor specii de bambus.
În această perioadă s-a practicat un schimb activ de materiale (seminţe) şi
experienţă cu străinătatea, dar şi cu alte parcuri din Transilvania, îndeosebi în
perioada 1890-1900.
în perioada 1900-1910 au fost publicatestudii privind cultura speciilor de Thuja şi
referitoare la Juniperus virginiana L.. În poienile din parc au existat şi s-au menţinut
o vreme îndelungată (până în anii noştrii) mici pepiniere pentru multiplicarea unor
specii rare care erau difuzate (valorificate) şi serveau atât la înfiinţarea de noi parcuri
în jurul unor castele (de la Zam, Nalaţivad, Păclişa sau Căpâlnaş) sau pentru
parcurile publice din oraşele învecinate şi aliniamentele din lungul căilor ferate.
Astfel de mici pepiniere cu regimuri diferite de sol, adăpost lateral şi lumină au
existat în actuale parcele 18, 19, 27 şi 30. Începând din anul 1900, din parcul
Simeria s-au expediat seminţe de diferite răşinoase în Austria şi Ungaria.
În timpul primului război mondial parcul a fost lăsat din nou în părăsire, dar pentru
un interval relativ scurt de timp, după care s-au reluat lucrările de aclimatizare a noi
specii, activitatea de multiplicare a acestora şi valorificarea lor. Începând din anul
1920 s-a trecut la exploatarea culturilor de bambus verde-brumăriu (Phyllostachis
viridi-glaucescens A.C. Riviere), pentru utilaje sportive şi mobilier.
Producerea şi valorificarea puieţilor de arbori şi arbuşti decorativi şi rari în
pepinierele parcului este confirmată şi de găsirea în anii 1955-56 de către noi (S.
Radu) a unui Catalog de puieţi publicat în perioada anilor 1928-1930, care
cuprindea un număr aproximativ de 54 denumiri de plante, în afara trandafirilor şi a
plantelor perene, produse în 3 mici pepiniere din parc.
În anul 1953 în parc se fac cercetări de către Susana Ocskay (încadrată la
laboratorul de seminţe al ICES) ajutată de Al. Clonaru (Laboratorul de regenerarea
şi conducerea arboretelor), finalizate în studiul monografic publicat de S. Ocskay,
1954, în volumul ICES – Cultura speciilor lemnoase exotice, pp. 81-157.
În aceiaşi perioadă (1953-1954) A. Hulea realizează pe baza determinărilor proprii,
un prim inventar dendrologic cuprinzând un număr de 251 de taxoni, inclusiv unele
specii rare şi chiar exemplare unicate pentru flora lemnoasă a ţării. În pepinierele
mici şi o seră primitivă se efectuau lucrări valoroase de multiplicare generativă şi
vegetativă a unor specii rare din parc, cu participarea activă a grădinaruluipepinierist Ludovic Iacob (preluat de la vechii proprietari). În această perioadă încep
excursiile anuale de studiu ale studenţilor Facultăţii de silvicultură Braşov pentru
practica de dendrologie şi pedologie în parc, excursii ce vor continua aproape
permanent (cu rare excepţii) până în zilele noastre.
Printre cele 251 de specii de arbori şi arbuşti ce alcătuiau atunci flora lemnoasă a
parcului se aflau numeroase specii rare şi chiar unicate în ţară, ca: Abies faxoniana
Rehd.&Wils., Abies delavayi Franchet, Cunninghamia lanceolata Hook.,
Chamaecyparis nootkatensis Sudworth, Cryptomeria japonica D.Don, Picea polita
INCDS – Sectia Simeria

14 din 44

ICAS

PLANUL DE MANAGEMENT AL « ARBORETUMULUI SIMERIA »
2015-2025

Carriere, Torreya californica Torrey, Thuja standishii Carriere, Thujopsis dolabrata
S.&Y., specii din genul Magnolia, 5 specii de bambus ş.a.
În anii care au precedat înfiinţarea staţiunii, parcul suferise mult din cauza lipsei de
îngrijire; numeroase grupe de răşinoase s-au uscat (îndeosebi ca urmare a secetei
din anul 1947) altele erau pe cale de dispariţie, iar vegetaţia lemnoasă spontană
ameninţa să altereze complet peisajele şi să sufoce exemplarele exotice. În parc se
organizau serbări populare de 1 Mai („Maialul”) şi de 23 August, cu consecinţe
dăunătoare asupra vegetaţiei şi peisajului. Culturile de bambus continuau să fie
decimate din lipsa unei paze corespunzătoare.
Era normal şi firesc ca existenţa unei astfel de colecţii de plante lemnoase, asociată
cu prezenţa unui nucleu de cercetare (din 1954) să creeze condiţii optime pentru
organizarea şi derularea unor investigaţii ştiinţifice în domeniile: dendrologiei,
ecologiei, introducerii, selecţiei şi geneticii forestiere, metodelor de multiplicare
sexuată şi vegetativă şi, nu în ultimul rând, al prezentării şi popularizării
Arboretumului în rândul publicului larg dar şi a specialiştilor din ţară şi străinătate.
Refacerea, îngrijirea şi completarea parcului a constituit o preocupare majoră a
micului colectiv al Staţiunii, care, în paralel, participa activ şi la rezolvarea unor teme
de cercetare din tematica Institutului, prin studierea aspectelor regionale ale
acestora.
Încă din primii ani de la înfiinţarea Staţunii de cercetări silvice Simeria s-a elaborat
un plan de perspectivă pentru Arboretum, care prevedea următoarele direcţii
principale de dezvoltare:


Întreţinerea şi refacerea componentelor arhitecturii peisagere, cu respectarea
principiilor stilului peisager.
 Introducerea de noi specii lemnoase exotice şi indigene, pentru realizarea
unei colecţii cât mai bogate (printr-o participare activă la schimbul
internaţional de seminţe şi publicarea anuală a unui „Index Seminum”).
 Crearea de biogrupe (în parc) şi de mici arborete experimentale (în afara
parcului, în fondul forestier al ţării) din specii exotice cu vocaţie forestieră sau
utilitară, dovedite în cultura locală, precum şi a unor amestecuri
experimentale din specii forestiere exotice şi indigene.
 Valorificarea integrală a sursei locale de seminţe de specii lemnoase (exotice,
forestiere şi ornamentale) şi multiplicarea pe cale vegetativă a speciilor rare,
ce nu pot fi înmulţite prin seminţe.
 extinderea pepinierelor şi realizarea unor dotări necesare cercetărilor (sere
noi), clădire pentru personalul auxiliar, bibliotecă, colecţii seminologice,
xilotecă şi alte obiective.
Aceste direcţii, judicios fixate, au stat la baza tuturor activităţilor prioritare
desfăşurate în Arboretumul Simeria, pe întreaga durată a ultimei jumătăţi de veac,
iar necesitatea continuării lor se va menţine, fără îndoială şi în viitor.

4.3. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE: ÎN PREZENT
4.3.1. Comunităţile locale
Cea mai importantă localitate pentru AS este oraşul Simeria, datorită faptului că
locuitorii de aici consideră AS un simbol al oraşului. AS este locul în care locuitorii
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Simeriei au ocazia să evadeze în natură, în special la sfârşit de săptămână şi în
perioada estivală.
Populaţia Simeriei, împreună cu a satelor aparţinătoare se ridică la cifra de 13 895
persoane.
Municipiile din vecinătate sunt: Hunedoara - la 18 km spre sud, Deva - reşedinţă de
judeţ - la 10 km spre vest şi Orăştie - la 16 km spre est. Şi locuitorii acestora (161
850 persoane) se constitue în vizitatori destul de frecvenţi ai Arboretumului.
Sursele de venit ale locuitorilor din zonă sunt în primul rând locurile de muncă în
diferite domenii economice (prelucrare marmură, reparaţii vagoane, comerţ ş.a.),
activităţile fiind desfăşurate în principal în oraşul Simeria sau în municipiul Deva.
4.3.2. Alţi factori interesaţi
Se consideră factori interesaţi toate acele instituţii, organizaţii, comunităţi sau chiar
persoane fizice, care au interesul de a organiza activităţi de orice fel pe raza AS sau
în imediata apropiere a acestuia. Au fost identificaţi următorii:
- Şcolile din localitate şi din judeţ;
- Instituţiile superioare de învăţământ cu profil silvic, de horticultură sau
ecologie, care desfăşoară anual excursii de studii;
- Instituţii de cercetare;
- Firme din domeniul turismului;
- ONG-uri.
4.4. Utilizarea terenului
Terenurile din AS sunt acoperite majoritar de vegetaţie lemnoasă. Gospodărirea
fondului forestier se face în baza amenajamentului silvic în vigoare la data elaborării
planului de management – “Amenajamentul fondului forestier proprietate
publică a statului administrat de INCDS Bucureşti – Staţiunea Simeria, 2006”,
care a inclus suprafaţa respectivă în categoria pădurilor de interes ştiinţific şi de
ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier – Parcuri dendrologice şi
Arboretumuri - (I.5.k).
“Datorită funcţiilor ecoprotective complexe şi de ridicată complexitate pe care trebuie
să le îndeplinească, arboretele vor fi parcurse numai cu tăieri de igienă, urmărinduse extragerea arborilor uscaţi, a celor necorespunzători din punct de vedere estetic,
a celor care stânjenesc dezvoltarea unor exemplare valoroase, a speciilor invazive şi
a speciilor prezente printr-un număr prea mare de exemplare.”
Din totalul suprafeţei de 69,16 ha a Arboretumului Simeria, 63,32 ha sunt terenuri
acoperite de pădure. Apele curgătoare şi stătătoare ocupă fiecare câte 0,4 ha, iar
terenurile care servesc nevoilor de administraţie au o suprafaţă de 3,1 ha diferenta
resprezentand suprafata aleilor si a poienilor.
4.5. Situatia juridica a terenurilor
Aria protejată AS, cu suprafaţa totală de 69,16 ha, este amplasată în fondul forestier
naţional, proprietate publică a statului şi este pădure, în sensul art.2 din Legea
46/2008 - Codul Silvic.
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Întreaga suprafaţă a AS este proprietatea statului. Nu există alte persoane, fizice
sau juridice, care să deţină proprietăţi în interiorul acesteia. Administrarea AS se
face de către INCDS Bucuresti, respectiv Stațiunea de cercetări silvice Simeria, ca
subunitate INCDS, încă din anul 1955.
Calitatea de administrator a Staţiunii de cercetări silvice Simeria a fost recunoscută
şi prin cele 3 Contracte succesive de custodie a Arboretumului încheiate în 2004,
2010 si 2015.
Importanţa deosebită a Arboretumului Simeria la nivel local şi naţional a fost
recunoscută cu mai bine de 50 de ani în urmă şi prin diverse acte legislative s-a
încercat conservarea acestuia. Reamintim aici actele legislative prin care s-a dorit
ocrotirea valorilor dendrologice şi peisagistice ale AS.
În trecut intensitatea diverselor presiuni antropice şi financiare a fluctuat, influenţând
negativ atât colecţia dendrologică, cât şi peisajul. AS a fost o arie protejată
privilegiată din punctul de vedere al conservării valorilor sale datorită faptului că un
plan de management şi un regulament de funcţionare au existat şi au fost
respectate cu stricteţe încă din anii 50’, chiar dacă nu au fost implementate prin
lege.
4.6. Infrastructura si constructii
INCDS Staţiunea Simeria are o adevărată tradiţie în realizarea de activităţi educative
în AS. Chiar în perioada de înaintea celui de-al doilea război mondial studenţii
biologi din Cluj, ca şi cei silvicultori din Braşov efectuau vizite de studii şi chiar scurte
practici. Aceste vizite au fost continuate constant, până în prezent, iar acţiunile de
educaţie ecologică desfăşurate în cadrul AS au fost diversificate de la an la an.
În privinţa dotărilor trebuie menţionate serele (refăcute în anul 2002), dotate cu
instalaţii moderne de climatizare (cu sistem computerizat de încălzire a serei şi
paturilor vegetative, de reglare a umidităţii, sistem ce comandă şi monitorizează
echipamentele de climatizare), ceea ce ridică considerabil randamentul
multiplicărilor vegetative. Introducerea gazului metan, punerea în funcţiune a unei
centrale termice, reparaţiile capitale şi amenajarea unei săli corespunzătoare de
conferinţe au ameliorat condiţiile de cercetare, dar şi spaţiile administrative.
Începând cu anul 1999 s-a reuşit dezvoltarea unui laborator de genetică moleculară
la Simeria prin dotarea cu aparatură modernă (aparat PCR, electroforeze, agitatorincubator, centrifugă, reactivi şi altele). Această dotare permite detectarea
(identificarea) markerilor genetici moleculari (ADNn, cloroplastic şi mitocondrial) în
vederea cunoaşterii genofondului la speciile de arbori şi arbuşti. În anul următor, sau pus şi bazele cercetărilor în domeniul biotehnologiei (culturi in vitro la specii
forestiere şi ornamentale prin diverse tehnici de micropropagare, conservarea “ex
situ” a resurselor genetice, selecţia somaclonală şi altele).
Aceste dotări moderne şi experienţa acumulată au permis abordarea unor proiecte
noi de cercetare privind genetica şi ameliorarea speciilor forestiere, majoritatea cu
finanţare externă.
4.7. Patrimoniul cultural
În Arboretumul Simeria este situat Castelul Bela Fáy, clădire declarată monument
istoric, care este utilizat ca sediu a administrativ al Stațiunii INCDS Simeria.
4.8. Obiective turistice
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4.8.1. Turismul în Arboretumul Simeria
Datorită suprafeţei relativ mici a AS, nu există trasee turistice. Circulaţia se face pe
aleile de acces, iar doritorii pot achiziţiona un pliant care conţine harta
Arboretumului.
Pentru odihna turiştilor au fost amenajate bănci, la care se adaugă şi mese care pot
fi folosite pentru luarea unei gustări în timpul vizitei.
Pentru grupuri de vizitatori, la cererea acestora, Staţiunea Simeria poate pune la
dispoziţie un ghid care oferă informaţii diverse, începând cu cele istorice, până la
cele privitoare la multitudinea de specii care pot fi admirate în AS.
Prezenţa vizitatorilor în zonă şi mai ales în aria protejată este crescută. Ei se împart
în două categorii principale: localnici din Simeria sau din localităţile limitrofe, care
vizitează AS în scopul recreeri, în special la sfârşit de săptămână, şi turiştii din zone
îndepărtate ale ţării sau din străinătate care vin în mod organizat şi sunt interesaţi de
flora indigenă şi exotică prezentă în Arboretum. Din datele pe care le avem
majoritatea vizitatorilor sunt elevi şi studenţi care împletesc nevoia de instruire cu
relaxarea.
Arboretumul a fost vizitat şi de cercetători din ţară şi din străinătate, precum şi de
grupuri de studenţi de la facultăţile de profil în vizite de studiu, care au beneficiat de
concursul personalului Staţiunii.
Turismul în AS se practică în general de primăvara până toamna, deşi este deschis
pentru vizitare tot timpul anului, iar numărul de vizitatori ajunge în ultima perioadă la
o medie de 22000-25000 / an. Maximul vizitatorilor înregistraţi anual a fost de 100
000.
Posibilităţi de cazare se găsesc în apropierea Rezervaţiei, în oraşul Simeria sau în
oraşele învecinate.
AS poate fi vizitat zilnic între orele 800 şi 2000.
4.8.2. Turismul în zonă
Obiectivele istorice precum şi ariile naturale protejate aflate în afara limitelor AS, se
constituie, alături de AS, în puncte de atracţie deosebite pentru turişti.
Rezervaţiile naturale situate în apropierea AS sunt următoarele:
- Dealul Cetăţii Deva, municipiul Deva, rezervaţie naturală de tip mixt;
- Pădurea Bejan, oraşul Deva, rezervaţie naturală de tip forestier;
- Măgura Uroiului, oraşul Simeria, rezervaţie naturală de tip mixt;
- Măgurile Săcărâmbului, comuna Certeju de Sus, satul Săcărâmb, rezervaţie
naturală de tip mixt;
- Pădurea Chizid, municipiul Hunedoara, rezervaţie naturală de tip botanic;
- Calcarele din Dealul Măgura, comuna Băiţa, satul Crăciuneşti, rezervaţie naturală
de tip mixt;
- Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga, municipiul Deva, rezervaţie naturală de tip botanic.
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Parcul Naţional Retezat şi Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina, deşi
situate la oarecare depărtare de oraşul Simeria, reprezintă obiective turistice de
interes major pentru judeţul Hunedoara.
De asemenea, alt obiectiv de interes turistic este ascensorul înclinat de pe Dealul
Cetăţii, inaugurat la Deva în 2004, prima construcţie de acest gen din România, cu
rolul de a facilita accesul turistilor în incinta Cetăţii.
În zonă mai există şi următoarele monumente istorice:
- Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Bârsău, comuna Hărău, biserica ortodoxă, ridicată în
a doua jumatate a sec. XV sub influenta arhitecturii gotice
- Turnul bisericii vechi ortodoxe, municipiul Deva, str. Călugăreni 21 – 1700
- Mănăstirea şi biserica franciscană, municipiul Deva - sec. XVIII
- Biserica „Sfântul Dumitru”, sat Hărău, comuna Hărău – sec. XIV
- Castrul roman Micia, com. Veţel, important castru roman (la graniţa de Vest a
provinciei Dacia), port roman la râul Mureş. Aşezare civilă, therme, amfiteatru,
temple, punct vamal, zonă de necropole, locuire postromană, sec. II - IV d. Chr.
- Castelul Corvinilor, municipiul Hunedoara, cel mai complex ansamblu de
arhitectură civilă fortificată din Evul Mediu în România. Construit de Iancu de
Hunedoara în prima jumătate a sec. al XV-lea peste o fortăreaţă din sec. XIV
- Biserica „Sfântul Nicolae”, municipiul Hunedoara, Piaţa Hunedoara,2 – 1458
Alte obiective turistice din judeţul Hunedoara sunt cele două Sarmisegetuse - Regia
(capitala Daciei preromane) şi Ulpia Traiana (capitala Daciei romane)
5. Activitati cu potential impact (presiuni si amenintari) asupra ariei naturale
protejate si speciilor si habitatelor de interes conservativ
5.1. Presiunile actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
În ansamblu, se poate vorbi despre influenţe negative antropice repetate, dar de
mică importanţă, în Arboretumul Simeria s-au înregistrat în mod constant tentative
de furt ale vegetatiei arbustive sau erbacee.
În privinţa presiunilor antropice exercitate asupra Arboretumului trebuie amintită
reducerea drastică a debitului de apă pe Canalul Batiz, sub debitul salubru, fapt ce a
afectat vegetația arborescentă și arbustivă, precum și aspectul peisagistic general.
Păşunatul poate reprezenta o problemă în AS din punct de vedere al conservării
colecţiei. Efectele păşunatului asupra ariei protejate sunt importante, datorită
distrugerilor realizate asupra plantaţiilor tinere, care cuprind în fiecare an noi rarităţi
dendrologice. Din fericire am avut doar accidental câteva astfel de cazuri. De altfel
păşunatul este interzis în AS, ca şi în întreg fondul forestier, conform prevederilor
Codului Silvic (Legea 46/2008), personalul silvic de teren executând paza şi
împiedicând abuzurile.
Utilizarea altor resurse naturale de pe teritoriul AS, în mod ilegal, de către populaţia
locală, şi ne referim aici în special la recoltarea melcilor, a fost un fenomen greu de
stopat, care a condus la reducerea vizibilă a populaţiei acestora şi la distrugeri
colaterale ale vegetaţiei.
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Locuitorii riverani Canalului Strei, de pe raza administrativă a comunei Băcia, si a
Orașului Simeria aruncă în acesta deşeuri de orice tip, dar mai ales PET-uri, care
datorită abundenţei vegetaţiei se opresc în interiorul Arboretumului
Presiunile de ordin natural au constat în furtunile care au cauzat doborâri și rupturi
de arbori din cadrul Arboretumului, din specii exotice și indigene. Din aceeași
categorie mentionam si secetele repetate din ultimii ani ce au avut ca rezultat
uscarea a numeroase exemplare de arbore si arbuști din specii exotice și indigene.
Un alt factor ce influentează în mod negativ vegetația din Arboretumul Simeria este
scăderea nivelului pânzei freatice ca urmare a schimbării cursului Râului Mureș și a
scăderii debitului acestuia.

5.2. Amenintari viitoare cu potential impact la nivelul ariei naturale protejate
În momentul actual nu au fost identificate amenințări noi ce pot avea impact la
nivelul ariei naturale protejate.

6. EVALUAREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI TIPURILOR DE
HABITATE
6.1. Evaluarea starii de conservare a fiecarei specii de interes conservativ
6.1.1. Evaluarea starii de conservare a speciei din punctul de vedere al
populatiei speciei
În cadrul Arboretumului Simeria există peste 2000 de taxoni, scopul introducerii
acestora nefiind conservarea populațiilor ci studierea adaptabilității unor specii
exotice sau indigene. Multe dintre exemplarele din speciile exotice sunt in număr
redus sau chiar exemplare unicat, în cele mai multe cazuri neputând fi vorba de
populații.
6.1.2. Evaluarea starii de conservare a speciei din punctul de vedere al
habitatului speciei
Pentru speciile exotice sau autohtone introduse nu se poate vorbi de conservarea
habitatului, acesta nefiind unul natural. Scopul introducerii speciilor în cadrul
colecției dendrologice nu este conservarea speciilor și a habitatelor, ci studierea
aclimatizării speciilor și crearea de ansabluri peisagistice valoroase.
6.1.3. Evaluarea starii de conservare a speciei din punctul de vedere al
perspectivelor speciei
Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor de utilizare a
speciilor se referă la un număr relativ redus de specii de importanță forestieră,
specii care pot fi utilizate, în urma studiilor complexe privind aclimatizarea și
productivitatea acestora, în crearea de arborete de importanță silviculturală.
Principalele specii de interes forestier la care au fost realizate studii sunt: Taxodium
distichum – chiparos de baltă, Juglans nigra – nucul negru, Chamaecyparis
lawsoniana - chiparos de California, Junipersu virginiana – ienupărul de Virginia,
Phelodendron amurense – arborele de plută de Amur.
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6.2. Evaluarea starii de conservare a fiecarui tip de habitat de interes
conservativ
Nu există habitate de interes conservativ, habitatele crete în cadrul Arboretumului
fiind artificiale, realizate pe suprafețe reduse, cu specificitate ridicată și aflate într-o
continuă dinamică. Nu se impun măsuri de conservare a habitatelor.
7. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
7.1. Scopul Planului de management
Scopul
Scopul planului de management al Arboretumului Simeria este dezvoltarea durabilă
şi conservarea valorilor dendrologice şi
peisagistice, precum şi asigurarea de conditii pentru activităţile educaţionale,
recreative şi de cercetare ştiinţifică.
.
7.2. Obiective generale, masuri generale, masuri specifice/management si activitati
Au fost identificate următoarele 7 obiective principale de management:
Obiective
Arboretumul Simeria
1
Colecţia dendrologică
2
Peisajul
3
Zona cu vegetaţie naturală de luncă
4
Cercetarea
5
Turismul
6
Educaţie, informare, conştientizare
7
Administrare şi management
7.2.1. COLECŢIA DENDROLOGICĂ
Arboretumul Simeria
Colecţia dendrologică
Evaluare
Arboretumul prezintă o deosebită importanţă ştiinţifică (botanică şi forestieră).
Importanţa sa botanică este dată de bogăţia colecţiei de plante lemnoase cultivate
aici (peste 2 133 unităţi sistematice), printre care numeroase specii rare (răşinoase,
magnolii, bambuşi) sau unice, nesemnalate în alte puncte din ţară (Abies pinsapo
Franch., Abies faxoniana Rehd. & Wils., Abies homolepis S.&Z., Torreya californica
Arn., Acer carpinifolium S.&Z., Magnolia virginiana L., Sasa tessellata Makino &
Shibata, Acer mandshuricum Maxim., Decaisnea fargesii Franch. şi Quercus troyana
Webb.
În Arboretumul Simeria au fost introduse şi unele specii aflate pe Lista roşie, în
următoarele categorii: E. Periclitate (specii în pericol de extincţie) Ruscus aculeatus
(ghimpele), Syringa josikaea (Liliacul transilvănean); V. Vulnerabile: Prunus
laurocerasus, Taxus baccata (tisa); R. Rare: Acer monspessulanum (Jugastrul de
Banat), Corylus colurna (alunul turcesc), Ilex aquifolium (laurul), Caragana frutex
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(caragana) şi Crategus nigra (păducel negru).
Din punct de vedere forestier Arboretumul constituie un vechi centru de aclimatizare
şi experimentaţie forestieră.
Pe plan internaţional, rolul colecţiilor de plante (Grădini botanice, Arboretumuri) a
fost reconsiderat în ultimii ani, în sensul că, ele reprezintă, în afara unor „exponate
vii” şi modalităţi de conservare şi multiplicare “ex situ” a resurselor genetice ale
Terrei cu referire specială la speciile ameninţate cu dispariţia.
Au fost identificaţi următorii factori ce pot afecta negativ colecţia dendrologică:
Păşunatul poate reprezenta o problemă în AS din punct de vedere al conservării
colecţiei. Efectele păşunatului asupra ariei protejate sunt importante, datorită
distrugerilor realizate asupra plantaţiilor tinere, care cuprind în fiecare an noi rarităţi
dendrologice. Din fericire am avut doar accidental câteva astfel de cazuri. De altfel
păşunatul este interzis în AS, ca şi în întreg fondul forestier, conform prevederilor
Codului Silvic (Legea 46/2008), personalul silvic de teren executând paza şi
împiedicând abuzurile.
Utilizarea altor resurse naturale de pe teritoriul AS, în mod ilegal, de către
populaţia locală, şi ne referim aici în special la recoltarea melcilor, a fost un fenomen
greu de stopat, care a condus la reducerea vizibilă a populaţiei acestora şi la
distrugeri colaterale ale vegetaţiei. Au existat şi cazuri, mai rare, în care au fost
furate plante, seminţe şi au fost tăiaţi molizi şi brazi pentru a fi folosiţi ca pomi de
iarnă.
AS nu este ameninţat de exploatări forestiere deoarece, de când a fost preluat în
administrare de INCDS Staţiunea Simeria, s-au făcut doar extrageri de arbori în
cadrul unor lucrări de igienă, de produse accidentale sau a unor exemplare din
specii devenite invadante.
Obiectiv
Obiectiv 1. Dezvoltarea colecţiei
Obiectiv 2. Conservarea colecţiei
Indicator(i) de impact
1. Noi specii lemnoase exotice introduse
2. Asigurarea supravieţuirii speciilor existente
7.2.2. PEISAJUL
Arboretumul Simeria
Peisajul
Evaluare
Arboretumul Simeria este considerat unanim de către specialişti drept cel mai
frumos parc al ţării noastre. Valoarea lui peisageră este determinată în ansamblu de
prezenţa multor elemente proprii parcurilor celebre: relieful variat spaţiile cu apă,
vegetaţia naturală viguroasă (pe alocuri gigantică) în care se încadrează magistral
cea introdusă de om, nenumăratele puncte de perspectivă, compoziţiile interesante
şi originale, poienile numeroase, toate îmbinate într-un ansamblu unitar, dinamic şi
permanent nou în decursul celor patru anotimpuri.
Factorii care pot afecta peisajul în prezent sunt turiştii (prin abandonarea deşeurilor,
aprinderea focului şi lăsarea de vetre de foc nesupravegheate pe zona de mal a
Mureşului, ruperea plantelor sau a unor părţi din plante, călcarea gazonului,
distrugerea amenajărilor existente) şi locuitorii riverani Canalului Strei, care aruncă
în acesta deşeuri de orice tip, dar mai ales PET-uri, care datorită abundenţei
INCDS – Sectia Simeria
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vegetaţiei se opresc în interiorul Arboretumului.
Obiectiv
Conservarea şi ameliorarea peisajelor
Indicator (i) de impact
1. Sporirea valorii peisagistice
7.2.3. ZONA CU VEGETAŢIE NATURALĂ DE LUNCĂ (PARCELA 51)
Arboretumul Simeria
Zona cu vegetaţie naturală de luncă (parcela 51)
Evaluare
Modificarea cursului Râului Mureş a făcut ca pe o suprafaţă de 5.7 ha să se
dezvolte vegetaţia naturală, specifică luncilor. Aici întâlnim ca specii lemnoase
plopul alb, salcia şi arţarul american (specie exotică invazivă). Subarboretul este
format din soc negru, alun, lemn cîinesc şi corn. Pătura ierbacee este constituită în
majoritate din rodul pământului şi mierea ursului. Dorim să păstrăm neatinsă
această suprafaţă şi să o amenajăm astfel încât vizitatorii Arboretumului să aibă
şansa de a descoperi vegetaţia specifică luncii Mureşului.
Obiectiv
Amenajarea parcelei 51 pentru vizitare
Indicator (i) de impact
1. Crearea unui nou punct de atracţie, cu valoarea educativă ridicată
7.2.4. CERCETAREA
Arboretumul Simeria
Cercetarea
Evaluare
Numeroasele studii şi cercetări desfăşurate aici în ultimele 5 decenii au fost
valorificate prin lucrări ştiinţifice (cărţi sau articole în publicaţii de profil), dar acest
bogat câmp de experimentare lasă în continuare loc şi pentru abordarea altor
aspecte ştiinţifice.
Această bază experimentală deosebit de valoroasă care este Arboretumul Simeria
împreună cu dotările specifice existente: laboratoare, sere, pepiniere, aparatură
crează toate facilităţile pentru cercetare.
Obiectiv
Desfăşurarea în continuare a unor proiectei de cercetare în AS
Indicator (i) de impact
1. Exploatarea bazei materiale (AS) pentru cercetare
7.2.5. TURISMUL
Arboretumul Simeria
Turismul
Evaluare
AS este o arie protejată foarte vizitată din județ. Acest fapt este datorat importanţei
lui ştiinţifice şi frumuseţii peisajului, în primul rând, dar şi accesului extrem de uşor,
Arboretumul fiind situat chiar în oraşul Simeria.
AS constituie pentru populaţia din localitate şi împrejurimi un căutat loc de excursii şi
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odihnă.
Obiectivele turistice din zonă sunt în general cunoscute şi valorificate. Pentru a se
putea practica turismul la o scară mai mare este necesară mediatizarea mai
accentuată a zonei, stabilirea unor colaborări cu agenţii de turism şi realizarea mai
multor facilităţi pentru vizitare.
Prezenţa AS constituie o oportunitate pentru dezvoltarea unor activităţi economice
legate de turism.
Creşterea numărului de turişti este absolut necesară pentru finanţarea pe viitor a
Arboretumului. În prezent, suma obţinută prin vânzarea biletelor de vizitare este de
cca. 10% din totalul cheltuielile pe care le facem pentru administrare.
Reducerea impactului negativ al turismului asupra AS se asigură prin regulile de
vizitare incluse în Regulamentul AS. Modul în care turiştii respectă aceste reguli este
verificat de către persoane împuternicite în acest scop. Regulamentul este prezentat
în Anexa 2.
Obiectiv
Dezvoltarea turismului
Indicator (i) de impact
1. Creşterea numărului de turişti / an
7.2.6. EDUCAŢIE, INFORMARE, CONŞTIENTIZARE
Arboretumul Simeria
Educaţie, informare, conştientizare
Evaluare
AS oferă posibilităţi pentru educaţia/informarea publicului larg, în principal datorită
celor 2133 de taxoni lemnoşi exotici şi indigeni pe care îi conţine.
Staţiunea INCDS Simeria a derulat astfel de acţiuni de educaţie şi conştientizare
încă de la înfiinţarea sa (1954) în mod constant. Trebuie menţionat faptul că aceste
acţiuni au fost sporadice şi nu s-au desfăşurat conform unui program.
Dorim în primul rând să dezvoltăm legături cât mai strânse cu şcolile din localitate şi
din judeţ deoarece considerăm că aceste acţiuni au cel mai mare impact în rândul
copiilor.
Obiectiv
Implementarea de programe educaţionale
Indicator (i) de impact
Contracte de parteneriat încheiate cu instituţii de învăţământ sau ONG-uri
7.2.7. ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT
Arboretumul Simeria
G. Administrare şi management
Evaluare
Desi, teoretic, Arboretumul Simeria a fost preluat în custodie abia în 2006, în mod
practic el a fost administrat încă din 1955 de către Staţiunea de cercetări silvice
Simeria pe baza unui “Plan de perspectivă” care cuprindea principalele direcţii de
dezvoltare ale AS
INCDS – Sectia Simeria
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Prin urmare, experienţa acumulată în ultimii 55 de ani de administrare a AS ne
spune faptul că singura dificultate, cu adevărat majoră, ce va fi întâmpinată este
asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor preconizate.
Asigurarea finanţării depinde în mare măsură de rezultatul procesului deschis de
fostul proprietar, prin care acesta cere retrocedarea AS şi de durata prea mare a
acestui proces, care a fost intentat încă din 2001.
Obiectiv
Îndeplinirea obiectivelor planului de management
Indicator (i) de impact
Îndeplinirea obiectivelor de management
8. PLANUL DE ACTIVITATI SI ESTIMAREA RESURSELOR
Prioritatea absolută a acestui plan de management este dezvoltarea şi conservarea
colecţiei dendrologice. Majoritatea obiectivelor propuse în cadrul acestei teme
trebuiesc îndeplinite repetat, an de an, iar nerealizarea lor are implicaţii negative
majore asupra colecţiei.
Pe planul doi al priorităţilor în managementul Arboretumului apare conservarea şi
ameliorarea peisajelor, având în vedere importanţa AS pe plan naţional din acest
punct de vedere. Dezvoltarea turismului (creşterea numărului de turişti) este la fel de
importantă, mai ales dacă ne gândim că prin vânzarea de bilete de vizitare se pot
obţine resurse pentru susţinerea financiară a acestui plan de management.
Activităţile de cercetare, educaţie precum şi amenajarea pentru vizitare a unei
parcele cu vegetaţie naturală de luncă sunt deziderate importante, pe care sperăm
să le îndeplinim, dar care nu influenţează în mod semnificativ valorile pentru care AS
este recunoscut pe plan naţional şi european.
Planul de acţiuni (eşalonat pe o perioadă 10 ani) a fost elaborat astfel:
- planificarea în timp s-a făcut pe semestre
- s-au stabilit trei tipuri de priorităţi ale acţiunilor:
- prioritatea 1: Se atribuie acţiunilor care TREBUIE să se
desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nici o
scuză pentru eşec (acţiune obligatorie)
- prioritatea 2: Acţiuni ce AR TREBUI finalizate. Există
flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate
(acţiune ce ar trebui realizată)
- prioritatea 3: Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există timp
şi/ sau resurse după finalizarea acţiunilor 1 şi 2
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8.1. Planul de activitati
A. COLECŢIA DENDROLOGICĂ
A. COLECŢIA DENDROLOGICĂ
DEZVOLTAREA COLECŢIEI

ACŢIUNI

LIMITE/
TINTĂ

A.1.1. Lucrări în cadrul schimbului de
seminţe (recoltare seminţe, întocmire
Index seminum, primire-expediere
seminţe)
A.1.2. Lucrări de producere a
materialului de plantat în AS în cadrul
pepinierei şi serelor
A.1.3. Lucrări de plantaţii în AS a noi
specii de arbori şi arbuşti
A.1.4. Lucrări de extragere a
materialului lemnos: igienă şi produse
accidentale
A.1.5. Lucrări de etichetare a colecţiei
(etichete uz intern)
A.1.6. Creearea unui nou program de
calculator pentru folosirea eficientă a
bazelor de date.
A.1.7. Realizarea demersurilor
necesare pentru aderarea la Reţeaua
Internaţională pentru Schimburi de
Plante (IPEN)
INCDS – Sectia Simeria

PRIORITAT
EA

TEMA:
OBIECTIV 1

Menţinerea AS în
reţeaua internaţională
a Arboretumurilor şi
Grădinilor Botanice şi
obţinerea de noi specii
Obţinerea puieţilor /
specii rare

1

Îmbogăţirea colecţiei

1

Crearea de noi locuri
pentru plantaţii de
specii rare
Evidenţa în teren a
taxonilor de colecţie
Cunoaşterea în orice
moment a numărului /
/amplasarea/originea
speciilor din colecţie
Afilierea la reţeaua
IPEN pentru facilitarea
schimburilor de
seminţe

1

Priorităţi semianuale ale acţiunilor
An1
An2
An3
An6
An7
An8
S1 S2 S1 S2 S1 S2

An4
An9
S1 S2

An5
An10
S1 S2

Parteneri pentru
implementare

INCDS
1
INCDS

INCDS
1

INCDS

1
INCDS
2
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CONSERVAREA COLECŢIEI

ACŢIUNI

LIMITE/
TINTĂ

A.2.1. Lucrări de îngrijire a plantelor de
colecţie (descopleşiri, degajări, tăieri
de formare a coroanelor, udări)

Evitarea pierderilor din
plantaţii

A.2.2. Lucrări de extragere a speciilor
invadante pentru reconstrucţie
ecologică

Dispariţia riscului de
eliminare a speciilor
rare de către speciile
invadante

A.2.3. Refacerea parţială a împrejmuirii
(pe zonele degradate)

Protejarea AS
împotriva furturilor şi
distrugerilor

A.2.4. Inventarierea vegetaţiei
lemnoase din AS. Necesară datorită
existenţei unor perioade din trecut în
care nu s-a păstrat o evidenţă strictă a
speciilor introduse.
A.2.5 Acţiuni de patrulare pentru
implementarea Regulamentului
Rezervaţiei

INCDS – Secţia Simeria

Actualizarea bazelor
de date referitoare la
speciile introduse în
trecut în AS

PRIORITAT
EA

OBIECTIV 2

Priorităţi semianuale ale acţiunilor
An1
An2
An3
An6
An7
An8
S1 S2 S1 S2 S1 S2

1

An4
An9
S1 S2

An5
An10
S1 S2

Parteneri pentru
implementare

INCDS

INCDS
1

2

INCDS

1

INCDS, universităţi

1

INCDS, APM

Evitarea distrugerilor
de plante şi amenajări
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B. PEISAJUL

B.1. Amplasarea unor structuri
noi sau refacerea celor
existente numai cu condiţia
integrării în peisajul specific AS
B.2. Punerea în practică a unor
proiecte de reconstrucţie
peisageră (vegetaţie)
B.3. Lucrări de întreţinere a
peisajelor (întreţinere alei,
cosirea poienilor, toaletarea
arbuştilor, curăţarea lacurilor şi
Canalului Strei)
B.4. Stoparea poluării pe
Canalul Strei prin acţiuni de
igienizare şi conştientizare
B.5. Întreţinerea podurilor,
podeţelor, stâncăriilor
B.6. Reconstrucţia / repararea
bazinelor
B.7. Lucrări de extragere a
materialului lemnos pentru
reconstrucţie peisagistică
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B. PEISAJUL
Conservarea şi ameliorarea peisajelor
LIMITE/ ŢINTA
Priorităţi semianuale ale acţiunilor
An 1
An 2
An 3
An 6
An 7
An 8
S1
S2
S1
S2
S1
S2
1
Minimizarea impactului
vizual negativ asupra
peisajului
Prioritate

TEMA:
OBIECTIV
ACŢIUNI

An 4
An 9
S1
S2

An 5
An 10
S1
S2

Parteneri pentru
implementare

INCDS

Ameliorarea peisajelor
prin introducerea de
specii cu valoare
ornamentală
Menţinerea aspectului
îngrijit

2

INCDS, voluntari

1

INCDS, voluntari

Reducerea impactului
vizual negativ

2

Menţinerea peisajelor,
evitarea accidentelor
Ameliorarea peisajului,
evitarea scăderii nivelului
apelor prin infiltrarea în
pânza freatică
Refacerea peisajelor
afectate de speciile
invazive

1

INCDS, APM, Garda de
Mediu, Primăria Simeria,
voluntari, ONG
INCDS

2

INCDS

1

INCDS
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C. ZONA CU VEGETAŢIE NATURALĂ DE LUNCĂ (PARCELA 51)

C. 1. Amenajarea de alei în parcela 51
C.2. Etichetarea speciilor de pe
marginea aleilor.
C.3. Lucrări de extragere a
materialului lemnos pentru
reconstrucţie ecologică

INCDS – Secţia Simeria

C. ZONA CU VEGETAŢIE NATURALĂ DE LUNCĂ
AMENAJAREA PARCELEI 51 PENTRU VIZITARE

LIMITE/
TINTĂ

Crearea de căi de
acces în parcela 51
Informarea turiştilor şi
specialiştilor asupra
vegetaţiei naturale de
luncă
Eliminarea speciilor
exotice invazive

PRIORITAT
EA

TEMA:
OBIECTIV
ACŢIUNI

Priorităţi semianuale ale acţiunilor
An 1
An 2
An 3
An 6
An 7
An 8
S1 S2 S1 S2 S1 S2

An 4
An 9
S1 S2

An 5
An 10
S1 S2

Parteneri pentru
implementare

INCDS, voluntari

2

INCDS
2
INCDS
1
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D. CERCETARE

D.1. Cunoaşterea biodiversităţii.
Inventarierea vegetaţiei ierbacee şi
faunei. Implicarea unor diverşi
specialişti (entomologi, botanişti, etc.)
din alte instituţii de cercetare sau
învăţământ.
D.2. Evaluarea performanţelor de
adaptare şi aclimatizare a speciilor
lemnoase exotice.
D.3. Propunerea de proiecte de
cercetare prin care să se exploreze
diverse aspecte ştiinţifice specifice AS
D.4. Publicarea de articole în publicaţii
cu caracter ştiinţific.

INCDS – Sectia Simeria

D. CERCETARE
DESFĂŞURAREA ÎN CONTINUARE A UNOR PROIECTE DE CERCETARE ÎN AS
LIMITE/
Priorităţi semianuale ale acţiunilor
Parteneri pentru
TINTĂ
implementare
An1
An2
An3
An4
An5
An 6
An 7
An 8
An 9
An 10
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
Obţinerea listei
INCDS, universităţi,
speciilor. Identificarea
voluntari specializaţi
corelaţiilor ecologice la
2
nivelul biocenozelor.
PRIORITAT
EA

TEMA:
OBIECTIV
ACŢIUNI

Punerea în valoare a
experimentelor de
durată desfăşurate în
AS
Exploatarea ştiinţifică a
experimentelor
realizate în AS
Informarea comunităţii
ştiinţifice asupra AS

INCDS, universităţi,
voluntari specializaţi

2

INCDS, universităţi, alte
institute de cercetare,
voluntari specializaţi
INCDS, universităţi

2
2
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E. TURISMUL

E.1. Asigurarea corespunzătoare a
condiţiilor necesare turismului
E.2. Acţiuni de igienizare în AS
E.3. Realizarea de construcţii /
amenajări pentru confortul şi recreerea
turiştilor (bănci pentru odihnă, loc de
joacă pentru copii, ceainărie)
E.4. Încheierea de parteneriate cu
agenţii de turism şi cu administraţiile
altor arii protejate din judeţ
E.5. Popularizarea AS în mass-media
locală şi naţională
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E. TURISMUL
DEZVOLTAREA TURISMULUI
LIMITE/
Priorităţi semianuale ale acţiunilor
TINTĂ
An1
An2
An3
An 6
An 7
An 8
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Întreţinerea aleilor şi a
1
amenajărilor pentru
turişti
Reducerea impactului
2
negativ al turismului
Oferirea de condiţii
optime pentru vizitare
1
PRIORITAT
EA

TEMA:
OBIECTIV
ACŢIUNI

An4
An 9
S1 S2

An5
An 10
S1 S2

Parteneri pentru
implementare

INCDS
INCDS, ONG, voluntari,
comunităţi, şcoli, AL
INCDS, voluntari, ONG

Creşterea numărului
de turişti

INCDS

Creşterea numărului
de turişti

INCDS
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F. EDUCAŢIE, CONŞTIENTIZARE, INFORMARE
TEMA:

IMPLEMENTAREA DE PROGRAME EDUCAŢIONALE
LIMITE/
Priorităţi semianuale ale acţiunilor
TINTĂ
An1
An2
An3
PRIORITAT
EA

OBIECTIV 1
ACŢIUNI

F. EDUCAŢIE, CONŞTIENTIZARE, INFORMARE

F.1. Informare/conştientizare cu privire
la restricţiile privind recoltarea speciilor
de plante şi animale
F.2. Etichetarea în continuare a
speciilor de pe marginea aleilor.

Articole în presă,
panouri informative

2

Informarea turiştilor şi
specialiştilor

1

F.3. Editarea în continuare de
materiale educaţionale şi informative

Broşuri, pliante, cărţi
poştale, alte materiale
didactic-informative
Realizarea de
materiale didactice,
întâlniri regulate cu
şcolile din judeţ
Articole, interviuri,
emisiuni despre
Rezervaţie
Informare asupra
valorilor AS

F.4. Elaborarea unei strategii de
educaţie-conştientizare
F.5. Implicarea mass-media în acţiuni
de promovare a activităţilor de
conservare a Rezervaţiei
F.6. Furnizare de date pentru pagina
web INCDS (materiale scrise si
fotografii, romana, engleză, franceză)
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An 6
S1 S2

An 7
S1 S2

An 8
S1 S2

An4
An 9
S1 S2

An5
An 10
S1 S2

Parteneri pentru
implementare

INCDS, Mass-media
Voluntari
INCDS
INCDS, voluntari

1
INCDS, ONG, şcoli,
Voluntari,
Inspectorat şcolar

1

INCDS, Mass-media
2
INCDS
2
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G. ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT

G.1. Participarea cu proiecte
la diverse programe derulate
cu fonduri europene
G.2. Menţinerea colaborărilor
existente şi realizarea de
parteneriate cu O.N.G. – uri,
autorităţi publice locale,
mass-media, etc
G.3. Asigurarea respectării
regulilor de vizitare prin prin
patrulări
G.4. Menţinerea legăturilor cu
comunităţile locale prin
întâlniri şi alte evenimente.
G.5. Acţiuni de igienizare în
AS
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F. ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR PLANULUI DE MANAGEMENT
LIMITE/ ŢINTA
Priorităţi semianuale ale acţiunilor
An1
An2
An3
An 6
An 7
An 8
S1 S2 S1 S2 S1 S2
Atragerea de resurse
1
financiare
Prioritate

TEMA:
OBIECTIV
ACŢIUNI

Obţinerea de ajutor
financiar şi mediatic
în realizarea
obiectivelor
Impact negativ minim
al turiştilor în AS
Obţinerea sprijinului
comunităţii locale în
implementarea
strategiilor prevăzute
pentru AS
Reducerea impactului
negativ al turismului

An4
An 9
S1 S2

An5
An 10
S1 S2

Parteneri pentru
implementare

INCDS
INCDS, ONG, APL,
Mass-media

2

INCDS
1
INCDS, APL
2
INCDS, ONG, voluntari,
comunităţi, şcoli, AL

2
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8.2. Estimarea resurselor necesare
În prezent principala problemă cu care ne confruntăm este lipsa fondurilor
necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a Arboretumului şi îndeplinirea
tuturor obiectivelor de dezvoltare. Cauza principală a lipsei fondurilor constă în
faptul că Arboretumul Simeria a fost revendicat în instanţă de către urmaşii fostului
proprietar. Acest proces se desfăşoară de 9 ani, fără ca instanţa să emită până în
prezent o sentinţă. Prin urmare, de 9 ani, noi nu putem aplica cu proiecte la
programe pentru obţinerea de fonduri deoarece nu suntem eligibili, iar INCDS
Bucureşti (forul nostru tutelar) aprobă doar alocarea de fonduri necesare pentru
supravieţuirea rezervaţiei.
Resursele financiare (proprii) sunt destul de limitate şi constau în venituri obţinute
din administrarea Arboretumului şi venituri obţinute din vânzarea de puieţi
ornamentali produşi în pepinierele Simeria şi Dobra. Veniturile Arboretumului sunt
rezultate în urma vânzării de bilete de vizitare, vânzarea de pliante şi vederi,
vânzarea de material lemnos (provenit din tăieri de igienă) şi altele de mai mică
importanţă (vânzarea de beţe de bambus, fân, ş.a.). Pentru exemplificare
menţionăm faptul că în 2009 Arboretumul Simeria a adus un venit de 16 323 lei.
Sursa principală de venituri a fost vânzarea de bilete de vizitare în valoare de 7 667
lei (5 732 persoane au vizitat Arboretumul).
În mod concret, în fiecare an, întocmim un „Deviz cu lucrările de întreţinere şi
reconstrucţie ecologică necesare a se executa în Arboretumul Simeria” care
conţine lucrările prevăzute a fi realizate în anul respectiv (pregătirea terenului
pentru plantaţii, plantarea puieţilor, îngrijirea plantelor din pepiniera de colecţie,
întreţinerea aleilor, colecţiei ştiinţifice, a poienilor, lucrări de reparaţii, pază, etc.).
Pentru anul 2015 valoarea acestui Deviz se ridică la suma de 241010 lei.
Pentru îndrumarea muncitorilor şi pentru realizarea obiectivelor ştiinţifice
(introducerea de noi specii de arbori şi arbuşti; realizarea schimbului de seminţe;
inventarierea florei Arboretumului – arbori, arbuşti, floră ierbacee) se întocmeşte
anual un proiect de asistenţă tehnică cu titlul „Conservarea şi dezvoltarea
colecţiei de arbori şi arbuşti a Arboretumului Simeria”.
Fonduri necesare pentru anul 2015, în cuantum de 241010, vor fi asigurate din
fonduri proprii şi cu ajutorul financiar al INCDS Bucureşti.
În anii precedenţi au fost cheltuite, conform evidenţelor contabile, pentru
întreţinerea şi dezvoltarea Arboretumului Simeria următoarele sume:
Anul

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Valoare
( Lei )

167324

202640

216276

285503

243044

273298

300447

282834

În privinţa resurselor materiale şi tehnice, acestea sunt constituite în principal din
următoarele: seră computerizată, pepinieră, calculatoare, aparatură de laborator,
bibliotecă de specialitate, mini-muzeu, tractor, utilaje şi unelte specifice, etc.
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9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITATILOR
9.1. Raportari periodice
Anual se întocmesc rapoarte privind starea, modul de gestionare și acțiunile
întreprinse privind dezvoltarea și conservarea ariei protejate ”Arboretumul Simeria”.
Aceste rapoarte cuprind în detaliu acțiunile realizate privind:
- inventarierea coleției dendrologice;
- monitorizarea stării de conservare;
- lista speciilor exotice nou introduse;
- lucrările de îngrijire a colecției dendrologice executate;
- rapoarte lunare privind resursele financiare utilizate de către custode.
9.2. Urmarirea activitatilor planificate
Îndeplinirea lucrărilor de îngrijire și conservare planificate a fi executate se urmăresc
lunar. Trimestrial se realizează o analiza îndeplinirii obiectivelor propuse și se
stabilesc lucrările și acțiunile necesare a se realiza în trimestrul următor.
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