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Distribution and structure of the P. cembra / P.mugo / P. abies 

habitat in Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve  
 

1. Caracterizare generală  
Vârful Pietrosul Rodnei (2303 m) se află în partea de nord-vest a Masivului Rodnei 

între pâraiele Buhăiescu şi Repedea la est şi pârâul Dragoş la vest. 

Geologie. Vârful Pietrosul, ca şi vârfurile învecinate Buhăiescu Mic (2119 m), Rebra (2221 m) 

şi Gropile (2063 m), este constituit din şisturi sericito-cloritoase cu intercalaţii de calcare cristaline, 

recifale. 

Geomorfologie. Relieful este glaciar cu mai multe căldări glaciare pe versantul nordic, văi 

glaciare sălbatece şi iezere glaciare (Tăul Iezer şi Buhăiescu Mic). Există mai multe suprafeţe de 

nivelare (1800–2000 m, 1600-1700 m, 1300-1400 m, 1000-1100 m) precum şi crevase – falii (de 

exemplu între Vârful Rebra şi Vârful Pietrosul). Morenele glaciale coboară până la 1100 m. 

Reţeaua hidrografică este constituită la est din Valea Repedea cu afluentul Buhăiescu, care 

izvorăşte de sub Vârful Rebra având pe cursul superior două lacuri glaciare la 1800 m altitudine 

(Buhăiescu Mare şi Buhăiescu Mic). Urmează spre vest valea Pietrosul, ce izvorăşte chiar de sub 

Vârful Pietrosul, având la izvoare un circ glaciar şi lacul glaciar Iezerul la 1825 m. Văile Sforac şi 

Hotarul izvorăsc de pe versantul nordic al Vârfului Pietrosul. O a doua Vale Pietrosul ca şi Valea 

Gropilor, ambele afluente ale pârâului Dragoş, izvorăsc de sub vârfurile Rebra şi Gropile, având la 

obârşie mari circuri glaciare în trepte. 

Clima este continental - moderată cu influenţe atlantice şi baltice. 

Temperaturile medii anuale cresc de la -1,5˚ C la altitudini de peste 2000 m, la 0˚ C la 2000 m, 

la +1,2˚ C la altitudini de 1700-1800 m şi până la +6˚ C în Depresiunea Borşei. Temperaturile medii 

scăzute iarna (ianuarie) ajung la -9˚ C la peste 2200 m, la -7,4˚ C la 1800 m şi la -4 -3,5˚ C în 

Depresiunea Borşei. Temperaturile medii cele mai ridicate vara (iulie) cresc de la +3,5˚ C la peste 

2000 m până la +9,4˚ C la 1800 m şi la +14 - 16˚ C pe văile de pe versantul nordic al Pietrosului. 

Temperatura minimă absolută a fost de -29˚ C (1965) iar maxima absolută +23˚ C (1961). 

Numărul mediu al zilelor de vară este de 25 – 30 iar a celor de iarnă de circa 130 la altitudinile 

cele mai mari. 

Precipitaţiile anuale în zona Vârfului Pietrosul, la altitudini de peste 2200 m, depăşesc 1400 

mm, la 1800 sunt de 1312 mm. Precipitaţiile în sezonul cald (aprilie – septembrie) ating 60% din  

totalul precipitaţiilor. Luna cea mai săracă în precipitaţii este februarie (75,9 mm) iar cea mai 

bogată iulie (173 mm). Strat permanent de zăpadă la 1800 m se formează în prima decadă a lunii 



noiembrie. Numărul de zile cu ninsoare este de 70, iar a celor cu precipitaţii solide şi lichide 130. 

Grosimea stratului de zăpadă (media) este de peste 90 cm. 

Umiditatea relativă a aerului este de 77,7% ca medie anuală, cu valoare medie minimă 73,2% în 

ianuarie şi maximă 79,7% în iulie. 

La Staţia Iezeru vânturile dominante sunt din sud-vest şi nord est cu viteze medii de 3,5-4,5 

m/secundă şi valori maxime până la 35 m/secundă. 

Solurile în etajul pădurilor de molid sunt de tipul brun feriiluvial, cu textura lutoasă, puternic 

acide (pH = 3,8 – 4,2) slab saturate în baze (8 – 10%). În etajul subalpin, sub jnepenişuri, se găsesc 

litosoluri slab evoluate foarte acide (pH = 3,6) cu multă materie organică (14 – 75%). 

Spre partea superioară a etajului subalpin şi în etajul alpin (la peste 2000 m) apar soluri 

humico–silicatice superficiale, puternic acide (pH = 4,2) slab saturate în baze. Pe calcare se dezvoltă 

rendzine şi protorendzine superficiale neutre sau slab bazice (pH = 7-7,4), bogate în carboranţi (20-

35%) şi în humus (12-28%). Local există, în mici depresiuni, soluri turboase. 

 

2. Poziţia geografică  
 Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei face parte din masivul muntos al Munţilor Rodnei, 

unitate geografică - orografică de seamă, situată în partea nordică a Carpaţilor Orientali. Datorită 

întinderii şi altitudinii sale, domină asupra 

Depresiunii Maramureşului spre nord şi cea 

a Năsăudului spre sud. 

 Caracteristicile sale fizico-

geografice şi geologice, dar mai ales 

condiţiile ecologice şi complexele bio-

geografice proprii asigură menţinerea în 

această zonă a unei bogate şi deosebit de 

valoroasă floră şi faună, ceea ce explică 

înfiinţarea, încă din anul 1932, a 

Rezervaţiei Pietrosul Rodnei. Bastionul 

vestic al Munţilor Rodnei - vârful Pietrosul 

Mare înalt de 2303 m adăposteşte una dintre 

cele mai mari şi importante rezervaţii 

naturale, ridicată la rangul de Rezervaţie a 

Biosferei de MAB - UNESCO în 1979 la 



Paris, cu o suprafaţă iniţială de 3068 ha, mai târziu mărită la 3300 ha, iar pe baza H.G. 230/2003, în 

cadrul Parcului Naţional Munţii Rodnei, suprafaţa Rezervaţiei strict protejată s-a întins până la 6415 

ha, din care pădure 3903 ha. 

 Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei se întinde între altitudinea de 740 m - la poalele 

muntelui Pietrosul Mare şi vârful acestuia de 2303 m. Alte masive muntoase care fac parte din 

Rezervaţie sunt: Buhăiescu Mare (2268 m), Buhăiescu Mic (2221 m), Rebra (2119 m), Vf. Gropilor 

(2063 m), Momaia (2053 m). 

 Rezervaţia este situată pe un substrat cristalin, alcătuit din şisturi sericito-cristaline, 

micaşisturi, pe alocuri apar calcare cristaline, ca stâncăriile “Turnul Roşu” iar spre nord falia Dragoş 

care individualizează bine masivul cu pereţi abrupţi, înalţi de peste 1000 m. În partea sudică a 

rezervaţiei se întinde platoul Bătrâna (1754 m), acoperit de jneapăn (Pinus mugo Turra) şi păşuni 

subalpine. Deasupra versanţilor împăduriţi, se ridică 

vârfurile muntoase, deseori cu pereţi verticali, 

stâncoşi, cu păşuni alpine din care pornesc în direcţii 

diferite culmi prelungite ca Jneapănul Bătrânii, Jirezii 

cu vârful Momaia, apoi culmile Piatra Albă, Piciorul 

Moşului, Turnul Roşu şi Culmile Hotarului care 

separă între ele trei mari circuri glaciare: Iezer, 

Zănoaga Mare şi Zănoaga Mică. 

 Aspectul alpin al zonei a fost determinat de 

glaciaţiunea cuaternară. Între 1500-1800 m 

altitudine eroziunea glacială a sculptat abrupturi 

stâncoase, căldări, circuri şi văi în formă de “U”, 

unde au rămas lăsat urme de morene şi văi adânci 

drenate de cursuri de ape. 

 În unele din aceste circuri, străluceşte 

oglinda lacurilor glaciare, în care se reflectă 

configuraţia vârfurilor învecinate. Astfel, în căldarea 

Iezerului, situată sub Vf. Pietrosul Mare se găseşte Lacul Iezer, în căldarea Buhăiescului sunt patru 

lacuri, iar în căldarea Gropilor un lac intens eutrofizat şi frecvent vizitat de raţe. În căldarea Jirezilor 

apele pârâului saltă peste praguri formate din morene. 

 În unele adâncituri umbrite, petele de zăpadă se menţin chiar până în toiul verii, fiindcă aceşti 

munţi au un climat boreal, cu precipitaţii bogate (1400 mm pe an), cu temperaturi scăzute şi ierni 

lungi. Valorile elementelor climatice sunt înregistrate la Staţia Meteorologică situată în căldarea Iezer 

 



la altitudinea de 1780 m, temperatura medie anuală a aerului oscilând între +2 şi -1,5 grade C. În luna 

februarie pe vârful Pietrosului temperatura medie are valori cuprinse între -8 şi -10 grade C, iar în 

luna iulie între +8 şi 10 grade C. 

 

Nebulozitatea minimă, adică cele mai multe zile 

senine, se înregistrează aici în luna septembrie, iar 

cea maximă în luna ianuarie. Prima ninsoare apare, 

de obicei, în a treia decadă a lunii septembrie, iar 

ultima, în luna mai. Media numărului zilelor cu 

zăpadă este de peste 180 iar grosimea stratului de 

zăpadă la Iezer ajunge la 1,60 m. 

 Cursurile de apă din rezervaţie Pârâul 

Pietroasa, Izvorul Verde sau Pârâul Râpii cu 

obârşia la altitudini mari (1600 - 1700 m), dau 

naştere la şuvoaie repezi cu numeroase căderi 

spectaculoase şi cascade de o rară frumuseţe. 

Toate acestea se varsă în râul Vişeu, care curge la 

poalele nordice ale Pietrosului. Din Lacul Iezer 

izvorăşte un fir de apă, denumit Pietroasa, care la 

trecerea pragului circului glaciar formează o 

cascadă. Apele Izvorului Verde pornesc de la 



altitudinea de 1700 m, trec peste un prag, apoi continuă cursul cu numeroase repezişuri. 

 Fig. nr. 6 -  Izvorul Verde 
 

3. Etajele de vegetaţie 
 

 Rezervaţia Pietrosului cuprinde trei etaje de vegetaţie, cu două subetaje (Coldea, 1990) şi mai  

● Etajul montan cu două subetaje:  

a) Subetajul montan mijlociu între 740-1100 m;  

b) Subetajul montan superior, între 1100 -1500 m. 

● Etajul subalpin, între 1500 - 1900 m. 

● Etajul alpin, la peste 1900 m, până la 2303 m alt. 

 ●. Etajul montan, subetajul montan mijlociu din rezervaţie este caracterizat prin păduri de 

amestec de fag (Fagus sylvatica L.), brad (Abies alba Mill.), molid (Picea abies Karst.), cu exemplare 

răzleţe de paltin de munte (Acer pseudoplatanus L.), la limita subetajului cu scoruş (Sorbus aucuparia 

L.) şi mesteacăn (Betula pendula Roth.), iar pe suprafeţe reduse prin fâneţe montane cum este cazul 

sub Zănoaga Mică. 

  



+ Subetajul montan superior este individualizat prin prezenţa masivă a pădurilor boreale de 

molid, în care apar exemplare de scoruş. 

 ● Etajul subalpin este caracterizat 

de prezenţa exemplarelor de zâmbru (Pinus 

cembra L.) şi molid pipernicit precum şi de 

tufişuri dense de jneapăn, ienupăr (Juniperus   

sibirica L.), smirdar  (Rhododendron 

myrtifolium Shott et Kotschy),  de  terenuri  

înierbate, grohotişuri. 

 ● Etajul alpin, caracterizat prin 

prezenţa pajiştilor primare cu Carex curvula 

All., Juncus trifidus L. şi cu plante 

lemnoase pitice ca Salix reticulata L., 

Vaccinium gaultherioides  Bigelow. 

 În aceste etaje şi subetaje zonale, pot 

fi delimitate habitate pentru unele specii de 

păsări, formând ornitocenoze specifice, cum 

ar fi: a) tufişurile dense de jneapăn şi 

ienupăr în etajul subalpin; b) pantele înierbate în etajele subalpine şi alpine; c) stâncăriile şi 

grohotişurile în etajele subalpine şi alpine; d) ecotonul formează un habitat specific între limita 

superioară a pădurilor şi etajul subalpin, cu un desiş de jneapăn-ienupăr cu arbori răzleţi de molid. 

Acest habitat este cel mai bogat în populaţii  Etajul subalpin la Zănoaga Mare, cu Turnul 
Roşu, cu Pinus cembra de păsări, fiindcă aici sunt prezente speciile 

de păsări caracteristice pentru tufăriş, dar 

totodată apar, ca păsări cuibăritoare, şi speciile de păsări din pădurile de molid învecinate; e) zonele 

umede, care cuprind lacurile subalpine între 1700-1850 m altitudine şi pâraiele de  munte  de la 750 m 

până la izvoarele lor (1600-1700 m), locuri mlăştinoase situate la diferite altitudini. Acest landşaft are 

anumite caractere comune, este mai puţin dependent de influenţe ecologice şi de etaje de vegetaţie.  

 Flora rezervaţiei este foarte bogată şi diversificată, pe lângă 500 specii de  briofite sunt 

cunoscute 650 de specii de plante vasculare dintre care multe specii endemice, rare, cu interes 

fitogeografic deosebit, sau specii ocrotite, monumente ale naturii. 

 Dintre endemisme se amintesc: Guşa porumbelului (Silene nivalis) care este un paleo-

endemism în ţara noastră, Crucea pământului (Heracleum carpaticum) Soldonella hungarica. Dintre 



plantele monumente ale naturii se semnalează: Leontopodium alpinum, Gentiana lutea, Pinus cembra, 

Trollius europaeus.  

  



Etajul subalpin cu jneapăn şi ienupăr 

Desişuri de jneapăn şi smirdar 



  

 

4. Extinderea pe verticală a speciilor Pinus cembra, Picea 

abies, Pinus mugo 
După datele de inventariere a speciilor lemnoase din anii 1900 – 1904 (FEKETE şi 

BLATTNY 1914), Pinus cembra a fost găsit numai pe versanţii nordici ai masivului Rodna, între 

1490 – 1790 m, cele mai joase apariţii fiind la 1375 m iar cele mai înalte la 1807 m sub formă 

arbustivă. 

La obârşia Văii Pietrosul, de pe versantul nordic al Vârfului Pietrosul Mare, Pinus cembra se 

găsea ca arbore între 1629 –1721 m, iar sub forma arbustivă până la 1807 m. 

Arealul optim al speciei Pinus cembra se află deci pe versanţii nordici ai Munţilor Rodnei, 

într-un intervalul altitudinal de 150 m, între 1600 –1750 m, dar cu extindere spre altitudini joase până 

la circa 1500 m şi spre altitudini mari până la circa 1800 m (unde rămâne însă arbustiv). 

Pentru Pinus mugo extinderea pe altitudine este mai mare – circa 700 m (între 1450 – 2150 m) 

dar arealul optim este între 1600 – 1900 m. 

Picea abies a fost găsit sub forma de arborete închise între 1100 – 1450 m, sub forma de 

rarişte de arbori de 8 m, singur sau cu Pinus cembra, până la 1623 m iar sub forma arbustivă până la 

1650 m. 

În prezent există în bazinul superior al Văii Buhăiescu circa 30 exemplare de Pinus cembra de 

diferite vârste cât şi numeroşi arbori de molid în rarişti. S-au păstrat şi unele suprafeţe acoperite total 

sau parţial cu tufărişuri de jneapăn. 

Asociaţii de pădure, de rarişti şi de tufărişuri 

În masivul Rodnei, inclusiv în Rezervaţia Pietrosul Mare, au fost descrise următoarele 

asociaţii cu plante lemnoase la limita superioară a pădurii şi în etajul subalpin (Coldea 1990): 

 - Hieracio rotundate – Piceetum Pawl. et Br. Bl. 1939 – în etajul pădurilor de molid; 

 - Leucanthemo waldsteinii – Piceetum Krajna 1933 - în etajul pădurilor de molid; 

 - Rhododendro myrtifolii – Piceetum Coldea 1986 – în etajul subalpin; 

 - Rhododendro myrtifolii – Pinetum mugi Borza 1959 em. Coldea 1985 - în etajul 

subalpin; 

 - Campanulo abietinae – Juniperetum nanae Simon 1966 - în etajul subalpin; 

 - Vaccinio – Rhododendretum myrtifolii Borza 1959 - în etajul subalpin 

În asociaţia Hieracio rotundate – Piceetum, de molidişuri zonale, specia de arbori dominantă 

este Picea abies mai rar găsindu-se şi Sorbus aucuparia  sau  Fagus sylvatica. Arboretele sunt închise 



iar ca specii caracteristice şi frecvente sunt  Luzula sylvatica, Homogyne alpina, Soldanella major, 

Blechnum spicant, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus. Asociaţia a fost descrisă de la 

altitudini de 980 – 1500 m, inclusiv din Rezervaţia Pietrosul Rodnei, între altitudini de 980 – 1320 m, 

fiind localizate pe toţi versanţii ca şi pe culmi. 

Asociaţia Leucanthemo waldsteinii – Piceetum, cuprinde molidişuri intrazonale, situate pe 

văile montane şi subalpine şi are ca specie dominantă tot Picea abies iar ca specie rară de amestec 

Sorbus aucuparia. Cracteristică este prezenţa speciilor higrofile Leucanthemum waldsteinii, Stellaria 

nemorum, Adenostyles alliariae, Senecio nemorensis, Myosotis sylvatica, etc. Asociaţia a fost descrisă 

de la altitudini de 1280 – 1550 m inclusiv din Rezervaţia Pietrosul Rodnei (1350 – 1550 m). 

Asociaţia Rhododendro myrtifolius – Piceetum cuprinde rarişti de molid în care sunt prezenţi 

Pinus mugo şi Rhododendron myrtifoilus ca arbuşti şi Pinus cembra, ca şi Sorbus aucuparia, ca specii 

de arbori. Se caracterizează şi printr-un strat bine dezvoltat de Vaccinum myrtillus, prin frecvenţa 

speciilor Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Soldanella major, ca şi printr-un strat continuu de 

muşchi. Asociaţia a fost descrisă între 1550 – 1710 m. 

Asociaţia Rhododendro myrtifolii – Pinetum mugi, cuprinde tufărişuri de jneapăn (Pinus 

mugo) în care rar s-a găsit câte un Pinus cembra sau Picea abies şi în care, alături de Pinus mugo, este 

prezentă specia de tufăriş Rhododendron myrtifolius. Frecvente sunt Vaccinum myrtillus, 

Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, iar muşchii formează un strat compact. Asociaţia a fost 

descrisă între 1650 – 1950 m inclusiv şi în Rezervaţia Pietrosul Rodnei (la 1650 m). 

Asociaţia Campanulo abietinae – Juniperetum nanae cuprinde tufărişuri de Juniperus nana şi 

este puţin frecventă în Munţii Rodnei. 

Asociaţia Vaccinio – Rhododendretum myrtifolii cuprinde tufărişuri scunde în care 

Rhododendron este dominanta iar Pinus mugo şi Juniperus nana sunt rare. Specia caracteristică este 

Vaccinium gaultheroides. Frecvente sunt speciile Vaccinum myrtillus, Deschampsia flexuosa, 

Homogyne alpina, Soldanella major, Campanula alpina etc. Se găseşte între altitudini de 1700 – 

2120 m inclusiv în Rezervaţia Pietrosul Rodnei la 1900 m. 

Vegetaţia naturală a rezervaţiei a suferit, cu timpul, însemnate modificări provocate de om. În 

multe situaţii limita superioară a pădurilor de molid încheiate a fost coborâtă prin defrişări. O bună 

parte din jnepenişuri şi majoritatea rariştilor subalpine au fost desfiinţate pentru a lărgii suprafaţa 

pajiştilor. 

Pe locul tufărişurilor de Pinus mugo şi Rhododendron kotschyi defrişate s-au extins tufărişuri 

secundare de Vaccinum myrtillus şi pajişti secundare dominate de Nardus stricta aparţinând asociaţiei 

Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis, subasociaţia Festucetosum airoidis. 

●●● 


