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Introducere   
Zâmbrul (Pinus cembra) este o specie 

arborescentă răspândită natural în Munţii Alpi la 
altitudini cuprinse între 1 200 şi 2 500 m, ocupând 
suprafeţe întinse în Austria, Elveţia, Franţa şi Italia.  
De asemenea, se întâlneşte şi în Munţii Carpaţi, fiind 
prezent în România, Polonia, Ukraina şi Slovacia 
unde creşte în amestec cu jneapănul (Pinus mugo) şi 
molidul (Picea abies) la altitudini cuprinse între 1 400 
m şi 2 000 m.  

Zâmbrul este important pentru: Habitatul degradat, de la altitudine, de unde zâmbrul 
şi jneapănul au dispărut • reîmpădurirea zonei subalpine, pentru 

creşterea  de masă lemnoasă, unde joacă un rol 
principal împotriva eroziunii solului şi în prevenirea 
avalanşelor. 

 

• lemnul său dens, brun-roscat, folosit pentru 
furnir şi obiecte artizanale; 

• scop peisajer, prin coroana sa conic-ovală, 
deasă, de culoare verde închis; 

• seminţele sale folosite ca hrană de gaiţa de 
munte şi de unele mamifere. 

Dintre cele trei specii lemnoase din 
Pietrosul, zâmbrul a fost cel mai mult distrus prin 
acţiunea omului, asa încât astăzi au supravieţuit mai 
puţin de 40 de arbori îmbătrâniţi. Aceşti arbori sunt 
foarte împrăştiaţi, motiv pentru care procesul de 
regenerare naturală este complet întrerupt, fenomen 
care determină dispariţia populaţiei de zâmbru din 
Pietrosul. 

 
Refacerea habitatului degradat prin plantare 
Molidul este cea de-a treia specie care se 

găseşte în Mt. Pietrosul între 500 m şi 1 650 m 
altitudine. El a fost de asemenea tăiat ilegal, 
îndeosebi de către localnici, dar şi de păstori. 

Pentru refacerea habitatului degradat, în 
Muntele Pietrosul, în perioada 2004-2007 a fost 
implementat proiectul LIFE-Natura. Acest munte este 
situat în nordul României, aproape de graniţa cu 
Ukraina. 

 

Principalele obiective ale proiectului, sunt: 
● refacerea habitatelor naturale de zâmbru / 

jneapăn / molid pe suprafaţa de 50 ha în Muntele 
Pietrosul Rodnei . 

● Conservarea tuturor habitatelor de floră si 
faună pe suprafaţa de 6 415 ha, incluzând şi habitatele 
P. cembra / P. mugo / P. abies din Rezervaţia 
Biosferei Pietrosul Rodnei precum şi din Parcul 
Naţional. 

Prin proiect au fost implementate câteva 
acţiuni importante printre care şi plantarea celor trei 
specii. 

  
Arbori de zâmbru pe cale de dispariţie 
 

 Jneapănul din Pietrosul se întâlneşte între     
1 600 m şi 2 000 m altitudine, şi se află în declin.  
Prin covorul continuu pe care îl formează, joacă un 
rol pozitiv în protecţia solului împotriva eroziunii. În 
anii de după Al Doilea Răboi Mondial, în zona 
Muntelui Pietrosul, inlusiv în Zănoaga Mare şi pe 
Piciorul Moşului, jneapănul a fost tăiat pentru crearea 
păşunilor.  Ulterior, pe Piciorul Moşului s-a produs o 
avalanşa care de curând a omorât cinci oameni. 

● Distribuţia speciilor lemnoase 
 Pentru a oferi detalii privind distribuţia şi 

structura habitatelor speciilor lemnoase, în timpul 
sezonului de vegetaţie din anul 2005 s-a facut o 
amplă cercetare în toată Rezervaţia Biosferei 
Pietrosul Rodnei.  
  Cercetarea a fost concentrată pe fiecare dintre cele 
trei etaje altitudinale de vegetaţie, identificate:  

• etajul  muntos –cu două subetaje:  
 •• subetajul mediu muntos între 740 

şi 1100 m altitudine; 
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 ••subetajul  muntos înlat între 1100-
1500 m altitudine; 

• etajul sub-alpin între 1500 şi 1900 m 
altitudine; 

• etajul alpin între 1900 şi 2003 m altitudine. 
  Etajul muntos cu subetajul său mediu este 
caracterizat prin prezenţa pădurilor de fag (Fagus 
sylvatica) şi molid, unde pot vegeta exemplare de 
paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb (Sorbus 
aucuparia) şi mesteacăn (Betula pendula). 
 Etajul subalpin se caracterizează prin 
prezenţa exemplarelor, solitare sau în grup, a 
următoarelor specii lemnoase: zâmbru, ienupăr 
comun (Juniperus communis) şi bujorul de munte 
(Rhododendron myrtifolium). 
 Etajul alpin are în compoziţia sa arbuşti şi 
sub-arbuşti ca: salcia pitică (Salix reticulata) şi afin 
(Vaccinium myrtillus). 

Cercetarea este costisitoare deoarece nu ia în 
calcul doar vegetaţia lemnoasă ci şi factori geologici, 
geomorfologici şi hidrografici. 
 

 
Zâmbru şi jneapăn în amestec cu molid 

 
Versant cu covor de jneapăn nedegradat 

 
● Inventarierea speciilor de arbori şi arbuşti  

Au fost identificate 57 specii, din care 14 de 
arbori, 26 de arbuşti şi 17 de subarbuşti.  Zâmbrul, 
jneapănul, molidul, sorbul şi arinul de munte (Alnus 
viridis) sunt cele mai importante specii lemnoase din 
zona de implementare a proiectului LIFE Pietrosul. O 
parte dintre aceste specii prezintă interes la nivel 
european.  Astfel, jneapănul este inclus în Directivele 
Habitatelor, Anexa I,  în timp ce molidul şi zâmbrul 
sunt componente ale tipurilor de habitate cuprinse în 

Directivele Habitatelor.  În plus zâmbrul şi jneapănul 
sunt incluse în Lista speciilor protejate din România.  

Se aminteşte că în Pietrosul a existat o mare 
populaţie de zâmbru iar în prezent mai puţin de 40 
arbori bătrâni şi izolaţi între ei au mai rămas, iar 
regenerarea naturală nu mai are loc.  Prin executarea 
plantaţiei în cadrul proiectului LIFE se va asigura 
reluarea regenerări arborilor şi prevenirea dispariţiei 
zâmbrului din Pietrosul.  Este important de subliniat 
faptul că, în timpul cercetărilor în etajul subalpin, în 
Zănoaga Mare a fost găsită o noua forma sau varietate 
de jneapăn, care în prezent este testată inclusiv prin 
metode genetice.  

 
● Inventarul ştiinţific al speciilor ierbacee  

În Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei, a 
fost făcut un inventar cuprinzător al speciilor ierbacee 
în cadrul căruia a fost identificat un numar de 568 de 
specii, din cadrul a 58 de familii.  Cele mai multe 
specii cresc în paşunile alpine şi subalpine în timp ce 
în pădurile de conifere se găsesc rar.  Important 
pentru România este identificarea a 22 specii 
endemice, 18 specii rare, şapte specii protejate şi 
nouă specii strict protejate, care au fost incluse în 
Lista roşie a speciilor.  Lista roşie cuprinde speciile 
pe cale de dispariţie şi care presupun o protecţie mai 
mare decât oricare altele. În plus, un număr de şapte 
specii aflate în pericol la nivel european, (Lisata 
IUCN) au fost deasemenea găsite în Rezervaţia 
Biosferei Pietrosul Rodnei.  Păstorii şi turiştii 
obişnuiesc să culeagă flori sălbatice şi împreună cu 
paşunatul animalelor domestice reprezintă un factor 
destructiv al florei şi faunei. 

 
                 Leontopodium alpinum 

 
Primula minima 
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● Planul de împădurire  
 A fost conceput un plan tehnic de 

management, ce cuprinde pas cu pas toate operaţiile, 
având ca scop plantarea celor 50 de ha. Acest proiect 
cuprinde toate activitaţile legate de originea 
seminţelor, colectarea acestora şi procesarea lor, 
producerea puieţilor, inclusiv tehnicile folosite în 
pepinieră şi la plantare. 

La final au fost evaluate costurile 
materialelor folosite şi al manoperei. 

 
●Reconstituirea efectiva a vegetaţiei din Pietrosul 
 Este una dintre acţiunile majore care trebuie 
implementate. Pentru a atinge acest obiectiv, mai jos 
sunt prezentate câteva subacţiuni necesare realizării 
plantaţiei menţionate anterior.  

 
Rhododendron myrtifolium 

 
● Inventarul ştiinţific al păsărilor   

 A fost facut un inventar foarte detaliat al 
păsărilor, de către specialişti (ornitologi), care au 
studiat mai mulţi ani în Mt. Pietrosul.  Pe parcursul 
cercetărilor, au fost identificate 86 specii de pasări. O 
parte din aceste păsari cuibăresc aici, celelalte fiind 
păsari călătoare. Din cele 86 de specii, 10 se regăsesc 
pe Lista roşie din România, trei dintre ele (vulturul 
pestriţ, vulturul pestriţ mic şi vulturul auriu) sunt 
incluse şi în cea Europeană.  Unele dintre ele sunt 
păsari cântătoare şi trăiesc în special în păduri nu 
foarte dese. 

●Marcarea terenului 
Au fost confecţionaţi 12 350 ţăruşi din lemn 

de răşinoase (100 x 5 x 5 cm) care s-au folosit la 
marcarea locurilor unde s-au săpat vetrele de plantare. 
Muncitorii au cărat în spate ţăruşii şi i-au distribuit pe 
teren.  

 
● Inventarul ştiinţific al mamiferelor   

În comparaţie cu speciile prezentate anterior, 
acestea din urmă  sunt reprezentate de 40 de specii, 
câteva dintre ele fiind mamifere mari (cerbul, ursul 
brun , porcul mistreţ), altele sunt mamifere mijlocii 
(capra neagră, vulpea), mamifere mici (veveriţa) sau 
foarte mici (şoareci).  Specii ca lupul, râsul şi ursul 
brun, pisica sălbatică sunt strict protejate şi sunt 
incluse pe Lista roşie. 

 
Căratul ţăruşilor pe spate 

• Locul vetrelor de plantare, distribuite pe 
cele 50 ha, a fost marcat cu ţăruşi.   În trecut, vânatul ilegal a cauzat serioase 

prejudicii animalelor sălbatice, dar in prezent există o 
echipa de pază care limitează acţiunile destructive din 
întreg Parcul Naţional, inclusiv pe suprafaţa plantată 
în cadrul proiectului LIFE. 
 

 
Capra neagră trebuie protejată 

 

   
Marcarea terenului şi vatra 

 
• Cele 12 350 vetre de plantare, cu 

dimensiunea de 80 x 80 cm, au fost realizate prin 
săpare la sfârşitul lui iunie, după topirea zăpezii.  În 
această perioadă lucrarea este mai uşor de executat 
decât la sfârşitul lui august (perioada de plantare), 
deoarece solul este umed şi rădăcinile plantelor nu 
sunt aşa puternice. Datorită condiţiilor de mediu 
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extrem de dificile, create de compactitatea solului, 
przenţa afinului, a stratului ierbaceu şi a tufişurilor, 
respectiva operaţie făcută cu sapa de munte a fost 
foarte dificilă. 

În funcţie de condiţiile din teren au fost 
utilizate două tipuri de scule ca: sapa de munte, acolo 
unde solul prezenta mai puţină rocă şi ranga, acolo 
unde substratul vetrei de plantare prezenta mai multă 
rocă decat sol. 
 
● Originea puieţilor şi producerea lor  
Puieţii de zâmbru provin din populaţia naturală Valea 
Lalei, aflată în zona Mt.Inău, un masiv aparţinând, ca 
şi Pietrosul, aceluiaşi lanţ muntos, adică Munţii 
Rodnei.  Aşadar, puieţii prezintă aceleaşi caractere 
genetice şi ecologice ca cei din Mt. Pietrosul unde se 
află suprafaţa proiectului. Anterior lansării 
proiectului, puieţii au fost produşi la pepiniera din 
Sinaia care aparţine Institutului de Cercetări şi 
Amenajări Silvice Bucureşti . Puieţii au fost crescuţi 
individual, în pungi de plastic umplute cu sol luat din 
pădure de molid. În momentul plantării puieţii aveau 
vârsta de şapte ani şi apoximativ 60 cm înălţime.  
Puieţii bine dezvoltaţi şi crescuţi în pungi au asigurat 
succesul plantaţiei.  

 
      Puieţi depozitaţi în Borşa 

 

Puieţii de jneapăn şi molid au originea în Mt. 
Pietrosul, foarte aproape de perimetrul proiectului. 

Toţi puieţii au fost produşi de către ICAS ca 
beneficiar/partener în propria pepinieră din Sinaia 
aflată la 700 m altitudine. 

 
    Transportarea puieţilor în Pietrosul 
  

● Distribuirea puieţilor la vetrele de plantare.  
Folosind coşuri de nuiele, puieţii cu rădăcină 

protejată în pungi au fost căraţi cu spatele de către 
muncitori până la vetrele de plantare. 

Datorită greutăţii coşurilor (aproape 30 kg), 
a pantei terenului şi a vegetaţiei sălbatice, această 
muncă a fost foarte grea şi dificilă. Pentru 
transportarea a 12 350 de puieţi cu balot s-au facut 
aproape 400 de drumuri dus-întors. 
 

 
Puieţii de zâmbru în pepiniera din Sinaia 

 
De la pepiniera din Sinaia, puieţii au fost 

transportaţi la Borşa unde au fost aşezaţi într-un 
depozit intermediar, iar de acolo au fost transportaţi 
în Pietrosul. 

 
Căratul puieţilor în spate, o muncă grea 

● Terenul de plantare şi dipozitivul de plantare  
Suprafaţa de plantare este situată pe 

versantul Nordic al Mt.Pietrosul, între 1600-1950 m 
altitudine, mai exact între Zănoaga Mare şi Piciorul 
Moşului.   

Puieţi de jneapăn şi zâmbru 
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Schema de plantare prevăzută iniţial.  Pentru 
că s-a dorit să se facă o plantaţie ecologică, distanţa 
dintre arbori variază între 2 şi 20 metri, iar distanţa 
medie luată în calcul a fost de 10 x 10 m. 

 

Intenţia a fost de a reconstitui, pe cât posibil, 
peisajul local. Din această cauză a fost adoptat un 
cadru neregulat de plantare.  A fost programat să se 
planteze un total de 12350 de puieţi cu balot din care  
4850 puieţi de zâmbru, 5000 puieţi de jneapăn şi 
2500 puieţi de molid.  Zâmbrul şi molidul sunt arbori 
“înalţi”iar jneapănul este un arbore târâtor care a fost 
plantat la distanţe diferite printre celelalte două 
specii.  Această infuzie cu jneapăn va contribui la 
accelerarea refacerii covorului vegetal menit să 
protejeze solul. 

 
Activitatea de plantare 

Schema de plantare aplicată:  
Luând în considerare noile informaţii despre 

suprafaţa de plantare, planul iniţial a fost îmbunătăţit. 
Astfel s-a aflat că în urma tăierilor anterioare de 
arbori, pe Piciorul Moşului s-a format un culoar de 
avalanşă.  În iarna lui 2005 şi 2006 au avut loc două 
avalanşe în urma cărora au murit cinci oameni.  În 
consecinţă, pentru a preveni producerea avalanşelor, 
s-a decis să se sporească densitatea de plantare, 
introducând în plus un număr de 5 550 puieţi din care 
2 350 puieţi de zâmbru şi  3 200 puieţi de sorb de 
provenienţă locală, astfel că s-au plantat  15 550 de 
puieţi pe aceeaşi suprafaţă de 50 hectare, în loc de 
10000.  Motivele pentru care a fost plantat sorbul sunt 
următoarele : (1) este răspândit natural în tot etajul 
subalpin din Pietrosul;  (2) la vârste mici creşte mai 
repede decât oricare alte specii locale iar înalţimea şi 
densitatea arborilor constituie factori importanti în 
prevenirea producerii avalanşelor şi (3) în plus, 
rezistă la condiţii climatice aspre.  Se presupune că în 
timp, în cele din urmă, această populaţie de amestec 
va juca un rol pozitiv în prevenirea şi combaterea 
avalanselor.   

  
         Zâmbru     Jneapăn 
 (Imediat după plantare) 

 
● Construirea cabanei  

Pentru cazarea personalului tehnic şi a 
muncitorilor, în timpul perioadei de plantare, precum 
şi in timpul unor lucrări ulterioare, a fost construită o 
cabană compusă din două camere şi o mansardă.  
Aceasta a fost facută din lemn de răşinoase şi se află 
în apropierea suprafeţei plantate. Pereţii interiori ai 
cabanei au fost protejaţi împotriva frigului cu 
lambriuri din plastic. Pentru o buna protejare a 
exteriorului împotriva umezelii, pereţii exteriori au 
fost vopsiţi cu  vopsea galbenă în ulei. Din acelaşi 
motiv, acoperişul a fost vopsit cu două straturi de ulei 
ars. Interiorul cabanei de refugiu a fost echipat cu 
paturi suprapuse şi alte echipamente strict necesare.  
În total, în cele două camere şi în mansardă, pot 
dormi 16 persoane. La 150 metri de cabana a fost 
construita şi o toaletă  simpla.   

 
●Plantarea 

Plantarea a fost făcută în anii 2004, 2005 şi 
2006, consecutiv şi în toate cazurile la sfârşitul lunii 
august. Plantatul s-a făcut la adâncimea de 30 cm.  
Câte doi puieţi, unul de jneapăn şi unul de sorb au 
fost plantaţi în aceeaşi groapă, în timp ce zâmbrul şi 
molidul a fost plantat în gropi separate. 

 

 
 Cabana din Pietrosul 

Puieţi de jneapăn înainte de plantare 
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● Conceperea şi implementarea planului de 
management privind conservarea pe termen lung.  

Conform normativelor din România, 
procentul de supravieţuire de minim 85% este cotat 
ca fiind acceptabil iar peste 90 % ca fiind foarte bun. Pentru o implementare durabilă a 

activităţilor habitatelor de floră şi faună din Parcul 
Naţional, inclusiv în plantaţia proiectului LIFE, a fost 
conceput un plan de management de conservare pe 
termen lung a habitatelor.   

Acest plan prevede toate acţiunile potrivit 
cărora, obiectivele Parcului Naţional şi ale suprafaţei 
LIFE pietrosul vor fi protejate pe termen lung.  
Căteva acţiuni ale planului, care a fost definitivat în 
2006, au fost implementate începând cu anul 2004, 
deci înaintea finalizării planului de management, care 
a fost pe deplin implementat în ianuarie 2007.  De 
exemplu, a fost creată o echipa de agenţi de teren 
pentru protejarea florei şi faunei din Parcul Naţional. 
De asemenea, conştientizarea publicului este unul din 
punctele cheie ale planului şi conţine câteva activităţi. 
Începând cu ultimii doi ani a fost realizat ghidul 
agentului de teren.  Acest ghid prevede detalii despre 
cum trebuie să acţioneze un agent în toate 
circumstanţele posibile pentru a preveni orice pagubă 
a habitatelor de floră si faună din întreg Parcul 
Naţional Munţii Rodnei , inclusiv suprafaţa LIFE. 
Planul de management prevede multe restricţii, cum 
ar fi: 

 
                           Plantaţia 

• reducerea accesului turiştilor şi al 
populaţiei locale în zonele de cuibărire a păsărilor 
importante şi în zonele cu o mare frecvenţă a 
animalelor sălbatice;   

                    Zâmbru               Jneapăn şi scoruş • accesul persoanelor înarmate în interiorul 
Parcului Naţional a fost total şi permanent interzis; (La evaluarea din toamnă) 

 • un control strict al vânătorilor şi al câinilor 
vagabonzi; ● Pagina de internet a proiectului. 

  În folosul Proiectului LIFE, în ianuarie 2005  a fost 
deschisă o pagină de internet care are urmatoarea 
adresa: 

• suprafaţa proiectului de 50 hectare a fost 
stabilită ca arie special protejată. 

Cu poliţia montană a fost stabilit un acord de 
colaborare menit a stinge conflictele din zonă. http://www.icassv.ro/life_pietrosu 

cu conectare la www.icas.roDatorită măsurilor menţionate mai sus, 
speciile/habitatele florei şi faunei au condiţii mai 
bune de dezvoltare şi conservare decât în trecut. 

 
● Întâlnirile consultative dintre departamentul 
local şi parteneri.  În timpul implementării proiectului LIFE au 
avut loc trei întâlniri în cadrul cărora s-au prezentat şi 
discutat rezultatele obţinute. Fiecare întâlnire a fost 
urmată de o vizită în plantaţia executată în cadrul 
proiectului. 

● Monitorizarea succesului plantaţiei 
Conform inventarului realizat la sfârşitul lui 

mai 2007, în 10 suprafeţe de probă cu diametrul de   
 50 m, au fost obţinute următoarele rezultate: 
Pentru zâmbru media de supravieţuire a 

puieţilor a fost de 96.3%, dar procentul de 
supravieţuire a variat de la suprafaţă la suprafaţă, de 
exemplu de la  93.6 % în suprafaţa nr. 9 până la     
100 % în suprafeţele de probă numărul 6, 7, 8 şi 10; 

 
●Conştientizarea publicului 
 Pentru informarea publicului cu privire la 
implementarea proiectului, au fost făcute căteva 
acţiuni de conştientizare, cum ar fi:  Pentru jneapăn  media de supravieţuire este 

uşor mai mică decât la zâmbu, adică 94.2 % cu o 
variaţie cuprinsă  între 92.3 % în suprafaţa de probă 
nr. 4 şi 100 % în suprafaţa de probă nr. 1. 

 • instalarea a 10 panouri de informare în 
zona  Borşa / Pietrosul ce conţin informaţii specifice 
cu privire la importanţa şi obiectivele Proiectului 
LIFE Natura  pentru Rezervaţia Biosferei Pietrosul 
Rodnei  În cazul molidului media reuşitei plantaţiei a 

fost 92.2 % şi variaţia cuprinsă între 90 % în 
suprafaţa de probă nr. 8 şi 100% în alte câteva 
suprafeţe de probă. 

• prezentări publice audio-video, inclusiv 
două filme;  
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• plantaţia realizată în cadrul proiectului a 
fost de asemenea prezentată la postul naţional de 
televiziune Realitatea TV.  

• prezentarea în Power Point a  rezultatelor 
obţinute la proiect în multe instituţii publice ca: şcoli, 
universitaţi, unităţi de cercetare, ocoale silvice şi în 
cadrul unor conferinţe internaţionale. 

• editarea de materiale ca 4000 de broşuri şi  
2000 pliante care au fost distribuite la un număr mare 
de personaje şi instituţii; 
  

   
Panoul instalat la marginea suprafeţei plantate 

 
Popularizarea rezultatelor 

● Rezultate aşteptate în urma plantării 
 
Pe termen scurt: 

• refacerea habiatatelor de P. cembra / P. 
mugo / P. abies pe cele 50 ha; 
Pe termen mediu:  

• crearea unor condiţii de viaţă mai bune 
pentru flora ierbacee şi pentru animalele sălbatice, 
urmată de o dezvoltare normală în viitor;  

• prevenirea eroziunii solului, în partea 
superioară şi a inundaţiilor din aval; 
Pe termen lung:  

• crearea condiţiilor normale pentru 
regenerarea natural a speciei P. cembra care, din 
centrul Zanoagei, se va extinde puţin câte puţin pe 
suprafeţele înconjurătoare astfel că populatia se va 
reface.   
Se presupune că populaţia de P. cembra din Mt. 
Pietrosul, care este foarte aproape de dispariţie, se va 
reface ca urmare a producerii de sămânţă de catre noii 

arbori;  acest fenomen biologic va avea loc după 
aproape  18-20 ani de la plantare; 

• prevenirea producerii avalanşelor.  
• implementarea pe termen lung a planului 

de management privind conservarea habitatelor de 
floră şi faună din Rezervaţia Biosferei Pietrosul 
Rodnei, ce se întinde pe o suprafaţa de 6 415 ha.  Prin 
acest plan vor fi implementate cele mai bune măsuri  
pentru conservarea speciilor/habitatelor florei şi 
faunei la scară largă. Datorită implementării 
managementului conservării se va realiza o evoluţie 
pozitivă a procesului de reconstrucţie ecologică. 
 
● Costul proiectului şi beneficiile 
     Costul total pentru implementarea proiectului a 
fost de 213 470 Euro şi a fost suportat de catre 
Comisia Europeana (50 %), Institutul de Cerectări şi 
Amenajări Silvice Bucureşti (27 %) şi Direcţia 
Silvică Maramureş (23 %). 
 Beneficiile pot fi apreciate în raport cu efectele 
ecologice care au fost prezentate mai sus. 
 
●Concluzii 
 •Toate rezultatele obţinute sunt importante, 
dar reintroducerea zâmbrului şi refacerea amestecului 
acestuia cu jneapănul şi molidul în Mt. Pietrosul, 
prezintă o importanţă majoră. 
 •Prin crearea Parcului Naţional Munţii 
Rodnei se asigura o buna protecţie şi conservare a 
tuturor plantelor şi animalelor, acţiune care este la fel 
de importantă ca cea menţionată anterior. 
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