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This paper presents the main features of biodiversity in the area 

Bârzava evil. In several field campaigns were studied both vegetation and 
fauna. The result of this research revealed that extibde always cultivated areas, 
which negatively affects biodiversity. 
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1. Aspecte generale privind protecția  speciilor 
 

Deşi mecanismul principal de protecţie a diversităţii biologice 
funcţionează la nivelul fiecărui stat în parte, convenţiile internaţionale 
sunt folosite pentru a proteja speciile şi habitatele cele mai 
importante. Cooperarea internaţională este o cerinţă absolut necesară, 
cel puţin din câteva motive.  

În primul rând, speciile nu ţin seama de graniţele statale, migrând 
regulat dintr-o regiune în alta. 

În al doilea rând, comerţul internaţional cu produse biologice 
poate conduce la supraexploatarea speciilor pentru a acoperi cererea. 
Controlul şi managementul comerţului trebuie realizat în cele două 
puncte:  de export şi de import, iar în al treilea rând, beneficiile 
diversităţii biologice sunt de importanţă internaţională. Ţările dezvoltate 
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din zona temperată care beneficiază de pe urma diversităţii biologice din 
zona tropicală ar trebui să fie dispuse să ajute ţările mai puţin 
dezvoltate pentru a putea conserva această biodiversitate.  

Multe din problemele care ameninţă speciile şi ecosistemele au 
dimensiune internaţională şi necesită pentru rezolvare, cooperare între 
state. Asemenea ameninţări se referă la pescuitul şi vânatul excesiv, 
poluarea atmosferei, ploile acide, poluarea lacurilor, râurilor şi 
oceanelor, modificarea climatului, rarefierea stratului de ozon. 

 
2. Conservarea naturii în România 

 
În România, conservarea naturii a apărut legată mult de 

conservarea pădurilor şi ideea conservării pădurilor a apărut o dată cu 
silvicultura. Evoluţia ideii de conservare a pădurilor este marcată şi de 
apariţia Legii de sistematizare a teritoriului şi localităţilor urbane şi 
rurale (1974) şi în special, prin ideile şi permanentele luări de poziţie, 
prin publicaţii ale unor personalităţi de frunte ale silviculturii româneşti şi 
nu numai. În ultimele decenii s-au amplificat mult, la scară naţională şi 
internaţională, preocupările pentru protejarea mediului şi, în special, 
pentru conservarea comunităţilor biologice. Este util să se adauge 
„Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului înconjurător" (Stockholm, 
1972), care a fost un moment de răscruce pentru promovarea unor 
reglementări internaţionale şi naţionale notabile, în acest context, în ţara 
noastră, în 1973 a apărut Legea privind protecţia mediului înconjurător,  
în care, între altele, se încearcă o reglementare a parcurilor naţionale, 
rezervaţii naţionale şi ştiinţifice, monumente ale naturii şi alte categorii de 
arii protejate. 

Referitor la ariile protejate şi monumentele naturii se prevede 
menţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de arii protejate, 
organizarea reţelei de supraveghere şi de pază a ariilor protejate şi 
monumentelor naturii şi stabilirea regimului de administrare şi 
„abordare" turistică. Legea, în capitolul VI, Dispoziţii tranzitorii şi finale, 
prevede că, în prezent, autoritatea centrală de protecţie a mediului este 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, iar în ceea ce 
priveşte ariile protejate şi monumentele naturii, toate problemele se vor 
reglementa printr-o lege specială. 

În conexiune de principii cu Legea protecţiei mediului, în 1996, 
apare Codul silvic (Legea nr. 26). Conexiunea de principii o reprezintă în 
Codul silvic obiectivul fundamental, respectiv conservarea fondului 
forestier al ţării, în afară de aceasta sunt prevederi speciale referitoare la 
pădurile care îndeplinesc funcţii speciale de protecţie a genofondului şi 
ecofondului sau pădurile declarate monumente ale naturii şi rezervaţii.  
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De asemenea, se prevăd măsuri de conservare a genofondului şi 
biodiversităţii pădurilor în general. 

 
3. Particularitățile biodiversității din zona râului Bârzava 

 
Câmpia Bârzavei este situată la vest de dealurile Buziașului și 

Dognecei și pătrunde sub formă de golfuri în aria dealurilor de-a lungul 
râurilor Pogăniș și Bârzava. Limita dată de accentuarea pantelor pe 
linia localităților Silagiu, Izgar, Valea Pai, Ramna, Fizeș, Clopodia și 
Lățunaș. În partea vestică trece spre Câmpia Joasă a Timișului. În 
cuprinsul Câmpiei Bârzava se observă o treaptă mai înaltă, situată la 
160-170 m altitudine sub panta dealurilor, care ocupă cea mai mare 
suprafață și o treaptă mai joasă, ce reprezintă câmpia joasă, situată la 
100-140 m, dispusă sub forma unei fâșii înguste. Ambele trepte ale 
Câmpiei Bârzavei sunt alcătuite din depozite fluviatile, acoperite cu 
argile pleistocene. Privită în ansamblu, câmpia este alcătuită din 
interfluvii plane, separată de văi largi, dispuse divergent spre a-i 
sublinia caracterul piemontan. 

În funcție de particularitățile fizico-geografice, Câmpia Bârzavei 
este subdivizată în patru subunități: Câmpia Buziașului, Câmpia 
Tormacului, Câmpia Gătaiei și Câmpia Moraviței.  
 Câmpia Buziașului se desfășoară între dealurile Buziașului, 
Câmpia Lugojului și râul Pogăniș. Se prezintă sub forma a două 
interfluvii, unde se recunosc terasele Timișului și Pogănișului, 
fragmentate de numeroase pâraie, dintre cele mai însemnate fiind 
pârâul Surgani.  

Câmpia Tormacului este situată între râurile Pogăniș și 
Bârzava și 
coboară sub 
formă de evan-
tai spre Câmpia 

 
 

Fig. 1   
Harta  
Câmpiei 
Bârzavei 
 
Timișului, frag-
mentată de o 
rețea hidrogra-
fică divergentă. 
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Pe partea vestică se identifică un relief de crovuri. 
Câmpia Gătaiei este situată între interfluvii ce coboară în 

evantai spre câmpia joasă. Este fragmentată de râul Moravița și 
afluenții săi. 

În prezent vegetația natural este întâlnită numai pe suprafețele 
în care relieful sau excesul de umiditate din sol nu au permis luarea în 
cultură a terenurilor. 

În funcție de structural lor, pădurile din cadrul perimetrului 
studiat sunt păduri de quercinee cu puține specii de foioase ca: 
Quercus polycarpa-fag, Quercus petraea-gorun, Acer Plantanoides-
arțar, Acer campestre-jugastru, Fraxinus excelsior-frasin, Tilia 
tomentosa-tei argintiu, Prunus avium-cireș. 

Pe văile largi, cu apă freatică mai aproape de suprafață și cu 
scurgeri laterale, se întâlnesc pâlcuri izolate de Salix alba-salcia albă, 
Salix fragilis-salcia, Populus nigra-plop negru, Rosa canina-măceș. 

Vegetația arbustiferă este bine dezvoltată. Pe lângă speciile 
amintite se întâlnesc și: Lygustrum vulgare-lemnul câinesc, Staphylea 
pinnata-clocotis, Cornus sanguine-sângerul. 

Pajiștile naturale sunt variate din punct de vedere floristic. Se 
întâlnesc în general grupări mezofile și mezoxerofile, iar în zonele cu 
apă freatică mai aproape de suprafață sau cu băltiri îndelungate se 
întâlnesc grupări mezofile și hidrofile. 

Fig. 2  Vegetație 
specifică terenurilor cu 
exces de umiditate 

Pe locurile mai 
înalte, la trecerea 
dintre câmpie și 
deal, întâlnim ca 
specie dominantă 
Poa pratensis-firuța 
alături de care se 
întâlnesc alte 
graminee cum ar fi: 
Festuca valesiaca-
păiuș, Lalium 
perene-iarba de 

Sudan, unele leguminoase ca: Trifolium repens-trifoiul turcesc, 
Trifolium rapense-trifoiul roșu, Medicago lupulina-trifoiul mărunt etc. 
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Fig. 3  Festuca rupicola 
(păiuș) 

Pajiștile din 
zona colinară sunt 
alcătuite din: Agrostis 
tenuis-iarba câmpului, 
Plantago media-
pătlăgina lată, Adonis 
vernalis-ruscuța de 
primăvară, Rubus 
caesius-zmeura etc. 

Speciile rudale, cele care se întâlnesc pe marginea drumurilor, 
terenurilor virane, pășunilor degradate, reprezintă o sursă permanentă 
de îmbunurienare a terenurilor agricole. Dintre acestea am întâlnit: 
Lapidium draba-urda vacii, Poligonum aviculare-troscot, Malva 

silvestris-nalba 
de pădure etc. 

Fig. 4  Popândăul 
 

5. Fauna din 
zona râului  
Bârzava 

În arealul luat 
spre studiu, 
putem întâlni 
mamifere roză-
toare, care 
ocupă un areal 

ce corespunde cu cel al teritoriilor cu dezvoltare intensă a agriculturii, 
ele având o acțiune dăunătoare asupra culturilor.  

Cele mai întâlnite rozătoare din zona râului Bârzava sunt: 
popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus nehringi), șoarecele de 
câmp (Microtus arvalis), cățelul pământului (Spalax hungaricus), 
iepurele de câmp (Lupus europeanus) și vidra (Lutra lutra). Fauna 
acestui teritoriu fiind bine reprezentată de rozătoare, oferă hrană 
suficientă unor răpitoare cum sunt: dihorul (Putorius exersmanni) 
vulpea (Canis vulpes) viezurele (Meles meles), iar dintre păsările 
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răpitoare se întâlnesc șoricarul (Buteo buteo), uliul găinilor (Accipiter 
gentilis), ciocârlia de câmp (Alandra arvensis) etc.     

                                               

Fig. 5 Ciocârlia de 
câmp 

În regiunea stu-
diată se întâl-
nesc târâtoare 
ca: șopârla verde 
(Coturnix cotu-
rnix). 

În regiunea apelor sănătoase se întâlnesc batracieni ca: 
broasca de lac-mică (Rana esculenta) și broasca de mlaștină (Rana 
arvalis). 

Fauna acvatică este reprezentată de: crap (Cyprinus carpio) 
care este cel mai întâlnit, caras (Cyprinus carassius), știuca (Esox 
luxus), somn (Silurus glanis), roșioara (Scardinius erythroph) etc. 

Dintre nevertebrate, în număr foarte mare se întâlnesc 
insectele reprezentate de: greieri (Grullus campestris), rădașca 
(Lucanus cervus), cosași (Tetigonia viridissima), lăcuste (Lacusta 
migratoria), coropișnița (Gryllotalpa gryllotalpa) etc. 

                        

Fig. 6  Grullus 
campestris-greiere    

 
6. Concluzii 
 
          ■ Lucrările 
desfăşurate în 
teren au avut ca 
scop stabilirea 
particularităților 
biodiversității din 
zona râului 
Bârzava. 

■ Pentru 
studiul speciilor de plante care constituie biodiversitatea spontană din 
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zona supusă studiului au fost efectuate deplasări în teren, cu o 
frecvență mare în diverse anotimpuri, pentru a acoperi întreaga 
suprafață la care se adresează prezentul studiu. 

 
■ În cadrul deplasărilor în teren, s-au făcut observaţii directe 

asupra vegetaţiei pe care zona aflată în studiu. S-au identificat speciile 
din teren, iar pentru exemplarele care nu au putut fi identificate imediat, 
s-au făcut poze şi s-au prelevat părţi ale plantei (frunze sau fructe) 
pentru identificarea ulterioară. 

 
■ Pentru studiul mamiferelor s-au utilizat capcane de tip 

Sherman dar și cilindri Zimmerman confecționați din material plastic. În 
unele zone s-au utilizat și capcane cu substanțe aglutinante și s-au 
intervievat locuitorii zonei. 
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