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Introducere 
În ultimii ani, din ce în ce mai multe cercetări au scos în evidență faptul că 

protecția și conservarea habitatelor de pajiști semi-naturale valoroase în ariile 

protejate nu se poate asigura prin abordări secvențiale, iar managerii ariilor protejate 

au nevoie de suport științific activ, care să faciliteze soluționarea provocărilor la care 

trebuie să răspundă.  

1. Valoarea ecosistemelor de pajişti semi-naturale  

În Europa de Est, pajiştile semi-naturale cu management extensiv, sunt 

considerate focare de biodiversitate, unele fiind chiar de importanţă internaţională 

majoră, concurând cu diversitatea habitatelor care au recorduri mondiale în numărul 

de specii pe unitatea de suprafaţă (WILSON, 2012). Pajişti cu management tradiţional 

şi fitodiversitate ridicată încă se pot întâlni pe suprafețe întinse în Munţii Apuseni, în 

comparație cu fragmentele dispersate ale țărilor vestice. 

2. Influenţa politicilor Europene asupra conservării biodiversității 
pajiştilor 

La nivelul UE există două politici importante prin care se favorizează conservarea 

biodiversităţii, prima este reţeaua Natura 2000, iar cealaltă Politica Agricolă Comună 

(PAC). Natura 2000 este cel mai puternic instrument politic de conservare al UE, menit 

să asigure o stare de conservare a habitatelor şi speciilor de interes la nivelul Europei.  

În multe cazuri implementarea regulamentelor Natura 2000 s-a dovedit a fi un 

proces dificil pentru statele membre, atât pentru cele vechi (APOSTOLOPOULOU, 2009; 

EVANS, 2012) cât şi pentru cele noi (CENT, 2013; GRODZINSKA-JURCZAK, 2011; IOJĂ, 

2010; WÄTZOLD, 2010). Dificultăţile în implementarea regulamentelor Natura 2000 

apar datorită lipsei istoricului instituțional și cultural în conservarea formală; a 

deficienţor şi instabilității instituţionale precum şi a lipsei participării active a 

publicului în luarea deciziilor (KATI, 2015). Chiar dacă PAC au o oarecare influenţă şi 

importanţă pentru zonele care sunt acoperite de Natura 2000 (COOPER, 2009), 

eficienţa acestor politici rămâne discutabilă în asigurarea protecţiei reale a diversităţii, 

mai ales în cazul landşafturilor cu un istoric al agriculturii intensive (KAMPMANN, 

2012; KLEIJN, 2011). 

3. Obiectivele cercetării 

           Prin această lucrare ne-am propus îmbinarea aspectelor agronomice și 

conservative în activitatea noastră de cercetare. Obiectivele noastre generale se 

grupează în două mari categorii:  

Obiectivul I - Studiul efectului unor tratamente alternative asupra fitodiversității 

și productivității pajiștilor oligotrofe - ne-am propus evaluarea efectului aplicării 

unor tipuri alternative de management asupra fitodiversității și productivității 

pajiștilor semi-naturale în vederea recomandării soluției optime care ar putea 
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contribui direct la acțiunile de conservare. Obiectivul general s-a desprins în mai multe 

obiective specifice după cum urmează:  

1. Studiul efectului fertilizanţilor organici administrați în combinație cu mulcirea 

asupra fitodiversității; 

2. Studiul efectului fertilizanţilor organici administrați în combinație cu mulcirea 

asupra productivității; 

3 Studiul efectului fertilizanţilor minerali administrați în combinație cu mulcirea 

asupra fitodiversității;  

4. Studiul efectului fertilizanţilor minerali administrați în combinație cu mulcirea 

asupra productivității;  

Obiectivul II - Studiul implementării Directivei Habitate cu referire specială la 
tipul de habitat 6520 - Fânețe montane în România și Germania (Baden-
Württemberg) - am identificat trei întrebări a căror răspunsuri reprezintă obiectivele 
specifice: 

1. Cum se implementează Directiva Habitate în Munţii Pădurea Neagră (partea 

sudică) şi Munţii Apuseni (partea centrală) cu referire specială la fâneţele bogate în 

specii şi care sunt diferenţele potenţiale în managementul siturilor Natura 2000, 

sau, după caz, a altor categorii de arii protejate? 

2. Cum sunt integrate diferitele tipuri de cunoştințe (ştiinţifice, locale, etc.) legate 

de managementul pajiştilor în elaborarea măsurilor de conservare? 

3. Cum garantează colaborarea instituţiilor responsabile de conservarea naturii şi 

agricultură cadrul administrării fâneţelor bogate în specii în contextul lor socio-

ecologic la diferite niveluri? 

4. Cadrul natural  

Zona de cercetare se află în județul Alba, Comuna Gârda de Sus, România. 

Câmpurile experimentale sunt amplasate în zona etajului boreal (1349 m), în Poienile 

Ursului. În a doua parte a studiului s-au făcut foarte multe referințe la partea sudică a 

Munților Pădurea Neagră, Baden-Württemberg (Germania), datorită condițiilor 

ecologice asemănătoare și a etapelor de dezvoltare a landșaftului cultural montan 

(REIF, 2008). Condiții de stațiune au fost prelevate doar pentru zona Ghețari, unde au 

fost amplasate experiențele.  

Condițiile climatice în anii experimentali la stația meteo Ghețari.  

Temperatura: anul 2012 a avut o temperatură medie a aerului de 7,70C, cu cea mai 

ridicată medie lunară în iunie (26,40C) şi cea mai scăzută în decembrie de (-3oC). Anul 

2013 s-a caracterizat printr-o temperatură medie anuală de 5,7oC, cu cea mai scăzută 

medie lunară de -1,6 oC în martie şi cu cea mai ridicată în august (16,1oC). În anul 2014 

temperatura medie anuală a fost de 7,3 oC, maximele înregistându-se în luna august 

(19,97 oC), iar minimele în martie (-1,03 oC). Precipitațiile: în anul 2012 cantitatea 

medie de precipitații este de 675,2 mm, cea mai ploiasă lună fiind iulie cu 101,6 mm, 

iar cea mai secetoasă luna martie. În 2013, precipitațiile medii anuale înregistrate sunt 
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de 1164,0 mm, maximele în luna martie, iar minimele în luna decembrie. În 2014 

precipitațiile medii anuale sunt de 962,7 mm, cel mai ploios fiind luna iulie (128,4 mm) 

și cel mai secetos luna noiembrie (24,4 mm). 

5. Materiale şi metode 

5.1 Cercetarea derulată în câmpuri experimentale 

Experiența I - mulcire combinată cu fertilizare organică: amplasată după 

metoda blocurilor randomizate, în cinci repetiţii (blocuri), cu şapte variante 

experimentale. Suprafaţa unei parcele experimentale este de 6 m2. Pentru fertilizare 

organică s-a utilizat gunoi de grajd care provine de la bovinele şi cabalinele din zonă, 

distribuit primăvara devreme în funcție de protocolul experimental. Recoltarea 

experiențelor s-a realizat o singură dată pe an, vara după înflorirea Poaceelor. Cosirea 

fânului s-a realizat cu motocositoarea BCS 740, iar în cazul variantelor mulcite, masa 

verde mărunțită s-a lăsat pe sol, fără a mai efectua o altă lucrare până primăvara anului 

viitor. Determinarea producției de masă verde s-a realizat la fiecare recoltare, prin 

cântărirea individuală a variantelor și raportarea acesteia la hectar.  

Experiența II - mulcire combinată cu fertilizare minerală: cuprinde de 

asemenea 7 variante a câte 5 repetiții fiecare. Pentru variantele experimentale s-au 

folosit fertilizanți minerali de tip NPK și PK. Acestea s-au cântărit și distribuit conform 

protocolului experimental, primăvara devreme. Celelalte lucrări (cosit și mulcire) s-au 

realizat conform celor prezentate la Experiența I.   

Studiile floristice s-au realizat înainte de cosit, după scara de interpretare a 

vegetației dată de BRAUN-BLANQUET (1932), când Poaceele se aflau în faza de 

înflorire. Încadrarea tipologică a pajiștilor s-a realizat după ȚUCRA, 1987.  

Pentru prelucrarea și interpretarea statisitică a datelor de vegetație s-a 

folosit unele instrumente statistice (programul PC-ORD): metoda de ordonare NMDS 

(Non-metric Multidimensional Scaling - Scalarea Non-metrică Multidimensională), 

MRPP (Multi Response Permutation Procedure – Procedura de Permutare pentru 

Răspunsuri Multiple) și ISA (Indicator Species Analysis – Analiza Speciilor Indicator). 

Pentru analiza varianței (STATISTICA 10) s-a utilizat analiza dispersională 

unifactorială ANOVA cu analiza detaliată a efectului tratamentelor asupra abundenței 

dominanțe medii a speciilor prin testul Fisher LSD. Pentru prelucrarea datelor de 

producție s-a folosit testul Duncan cu programul POLIFACT.  

5.2 Studiul de caz 

În prezenta lucrare am aplicat studiul de caz multiplu după SCHOLZ, 2002 și 

YIN, 2014. S-au comparat Baden-Württemberg (Germania) și România în cinci aspecte 

cu relevanţă majoră pentru subiectul cercetat (administrația publică, managementul 

ariilor portejate, monitorizarea, suport financiar, părțile interesate). Pentru a aborda 

aceste puncte, am folosit triangularea din multiple surse, care include: interviuri semi-
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structurate, analiza documentelor (documente publice, interne ale instituțiilor, 

legislaţie, rapoarte, planuri și hărţi) şi literatură ştiinţifică (alte studii de caz relevante).  

Persoanele intervievate au fost atent selectate după o prealabilă analiză şi 

întâlniri consultative cu experţi în domeniul studiat în perioada septembrie-decembrie 

2014, iar interviurile au avut loc in decembrie-ianuarie (Germania) și martie-aprilie 

(România). Au fost realizate treisprezece interviuri semi-structurate după metoda 

WILSON (2014) cu persoane cheie atât din sfera guvernamentală, cât şi cea non-

guvernamentală din ambele țări. Pentru analiză am codificat datele în jurul celor cinci 

teme, considerându-le coduri principale (CAMPBELL, 2013). Pentru analiza şi 

procesarea datelor s-a folosit softul NVivo, program pentru analiza calitativă a datelor.  

6. Rezultate şi discuţii  

6.1 Studiul aplicării fertilizanților organici în combinație cu mulcirea 
asupra compoziției floristice și productivității pajiștilor oligotrofe 

ANUL 2012: tratamentele nu determină schimbări la tipul de pajiște, însă modificări 

semnificative apar în compoziția floristică a unor variante. Mulcirea anuală + 5 t/ha 

gunoi o dată la doi ani (V4) determină scăderea distinct semnificativă a speciilor care 

au acoperire sub 1%. După patru ani, tratamentele aplicate mențin nivelul inițial al 

biodiversității martorului, neinfluențând nici numărul total de specii, nici indicele de 

diversitate Shannon al variantelor experimentale. Mulcirea a favorizat speciile 

Centaurea mollis Waldst. et Kit., Trifolium repens L.  și a defavorizat Alchemilla vulgaris 

L., Pimpinella major (L.) Huds., Rhinanthus minor L., Trollius europaeus L. Abandonul a 

influențat pozitiv specia Trollius europaeus L. Fertilizarea organică în combinație cu 

mulcirea a avut un efect pozitiv la speciile Centaurea mollis Waldst. et Kit. și Veratrum 

album L. Cositul a favorizat speciile Anthoxanthum odoratum L., Trifolium repens L. 

Specia Rumex acetosa L. este indicatoare pentru mulcirea anuală + 10 t/ha gunoi o 

dată la doi ani (V5), iar speciile Ranunculus bulbosus L. şi Veronica chamaedrys L. 

pentru abandon (V7).  

ANUL 2013: tipul de pajiște râmâne neschimbat, însă o serie de diferențe sunt 

înregistrate în compoziția florisitică a variantelor experimentale. Specia codominantă 

(Festuca rubra L.) își reduce ponderea semnificativ în urma tratamentului mulcire 

anuală + 10 t/ha gunoi o dată la doi ani (V5), care a determinat și scăderea 

semnificativă a Poaceelor. Abandonul (V7) favorizează instalarea puternică a 

Ciperaceelor și Juncaceelor. Varinatele cu mulcire combinată cu fertilizare au favorizat 

instalarea semnificativă a Fabaceelor, mai exact, la tratamentele mulcire anuală + 5 

t/ha gunoi o dată pe an (V3), mulcire anuală + 5 t/ha gunoi o dată la doi ani (V4) și 

mulcire anuală + 10 t/ha gunoi o dată la trei ani  (V6), atingând maximele in urma 

mulcirii anuale + 10 t/ha gunoi o dată la trei ani (V6). Plantele din alte familii botanice 

în schimb, sunt influențate negativ de mulcirea anuală + 5 t/ha gunoi o dată pe an (V3). 

În acest an speciile cu acoperire sub 1% sunt favorizate puternic de mulcirea anuală + 

10 t/ha gunoi o dată la trei ani (V6). Tratamentele din acest an mențin fitodiversitatea 
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în cazul tuturor variantelor, iar indicele Shannon crește semnificativ în urma mulcirii 

anuale + 10 t/ha gunoi o dată la trei ani (V6) și pajişte abandonată (V7) în comparație 

cu martorul. Mulcirea a influențat pozitiv speciile Trifolium repens L., Colchicum 

autumnale L., Leucanthemum vulgare Lam., Plantago lanceolata L. etc., iar negativ 

speciile Arnica montana L., Knautia dipsacifolia Kreutzer. Fertilizarea în combinație 

cu mulcirea are influenţă pozitivă asupra speciilor Trifolium pratense L., Trifolium 

repens L., Alchemilla vulgaris L., Ranunculus acris L. și Centaurea mollis Waldst. et Kit., 

iar negativă la Arnica montana L., Cerastium holosteoides Fr. și Silene nutans L. Speciile 

Hieracium aurantiacum L. și Plantago media L. sunt indicatoare pentru abandon (V7), 

iar Silene nutans L. pentru mulcirea o dată pe an (V2). 

ANUL 2014: are loc o fluctuație naturală la nivelul tipului de pajiște, speciile 

edificatoare schimbându-și ponderea atât la martor, cât și la celelalte variante 

experimentale. Festuca rubra L. devine specia dominantă, iar Agrostis capillaris L., 

specia codominantă. Pe lângă aceasta, Agrostis capillaris L. a fost defavorizată 

semnificativ de mulcire anuală + 10 t/ha gunoi o dată la doi ani (V5), în timp ce Festuca 

rubra L. favorizată de mulcirea anuală + 10 t/ha gunoi o dată la trei ani (V6). Ca și în 

anul anterior, abandonul (V7) favorizează instalarea speciilor din grupa Ciperacee și 

Juncacee. Celelalte grupe de plante nu au suferit modificări. Tratamentele determină 

reducerea numărului total de specii la aplicarea mulcirii anuale + 10 t/ha gunoi o dată 

la trei ani (V6). Mulcirea are o influenţă pozitivă asupra speciei Trifolium repens L., iar 

negativă asupra speciilor Astrantia major L. și Hypericum maculatum Crantz. Speciile ca 

Astrantia major L. şi Polygala comosa Schkuhr sunt indicatoare pentru cosit/martor 

(V1), Knautia dipsacifolia Kreutzer pentru mulcire o dată pe an (V2), Anthyllis 

vulneraria L. pentru mulcire anuală + 5 t/ha gunoi o dată pe an (V3), iar Centaurea 

mollis Waldst. et Kit. pentru mulcire anuală + 10 t/ha gunoi o dată la trei ani (V6).  

Productivitatea: în 2014 s-au semnalat sporuri distinct semnificative de producție la 

mulcire anuală + 10 t/ha gunoi o dată la doi ani (V4), iar semnificative la mulcire 

anuală + 5 t/ha gunoi o dată la doi ani (V4).  

6.2 Studiul aplicării fertilizanților minerali în combinație cu mulcirea 

asupra compoziției floristice și productivității pajiștilor oligotrofe 

ANUL 2012: nu s-au produs modificări la nivelul tipului de pajişte. Atât mulcirea, cât și 

mulcirea combinată cu fertilizarea minerală au exercitat efecte negative semnificative 

asupra ponderii speciei Agrostis capillaris L. la mulcire o dată pe an (V2), mulcire de 

două ori pe an (V3), mulcire anuală + N25:P25:K25 o dată pe an (V4), mulcire anuală + 

P25:K25 o dată pe an (V6) și mulcire anuală + P25:K25 o dată la doi ani (V7). Festuca 

rubra L. nu reacționează la tratamente. Poaceele își măresc semnificativ prezența la 

mulcire o dată pe an (V2), mulcire de două ori pe an (V3), mulcire anuală + 

N25:P25:K25 o dată pe an (V4) și mulcire anuală + P25:K25 o dată pe an (V6). 

Tratamentele mulcire anuală + P25:K25 o dată pe an (V6) și mulcire anuală + P25:K25 
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o dată la doi ani (V7) determină instalarea puternică a Fabaceelor. Speciile cu 

acoperire sub 0,1% sunt favorizate în urma mulcirii anuale + P25:K25 o dată pe an 

(V6).  Numărului total de specii scade  în urma mulcirii anuale + N25:P25:K25 o dată 

pe an (V4) la mulcire anuală + P25:K25 o dată pe an (V6, 22,60). Tratamentele, cum ar 

fi mulcirea o dată pe an (V2) și mulcirea de două ori pe an (V3), determină scăderea 

foarte semnificativă a indicelui Shannon și semnificativă la mulcire anuală + P25:K25 o 

dată pe an (V6). Cositul a avut o influenţă pozitivă după 4 ani experimentali asupra 

speciilor Polygala comosa Schkuhr, Thymus pulegioides L., Anthoxanthum odoratum L., 

defavorizând speciile Trollius europaeus L., Centaurea mollis Waldst. et Kit., Hypericum 

maculatum Crantz şi Veratrum album L. Mulcirea a influenţat pozitiv speciile Festuca 

rubra L., Phleum montanum L., Agrostis capillaris L., defavorizându-le pe cele care au 

reacţionat pozitiv numai la cosit. Fertilizarea cu N25:P25:K25 a influenţat pozitiv 

speciile Agrostis capillaris L., Veronica chamaedrys L., iar negativ pe Arnica montana L., 

Hieracium aurantiacum L., Knautia dipsacifolia Kreutzer. Fertilizarea cu P25:K25 a 

avut o influenţă pozitivă asupra speciilor Agrostis capillaris L., Anthoxanthum odoratum 

L., Lotus corniculatus L., iar negativă asupra speciilor Trifolium pratense L., Trifolium 

repens L., Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.it, Knautia dipsacifolia Kreutzer. Specia 

Thymus pulegioides L. este indicatoare pentru costit/martor (V1), speciile Galium 

mollugo L., Plantago lanceolata L. pentru mulcirea anuală + N25:P25:K25 o dată la doi 

ani (V5), Trifolium pratense L. pentru mulcirea anuală + P25:K25 o dată pe an (V6), iar 

Trifolium repens L. pentru mulcirea anuală + P25:K25 o dată la doi ani (V7).  

ANUL 2013: inputurile minerale nu au avut efecte asupra tipului de pajişte. Modificări 

semnificative negative au fost înregistrate la Agrostis capillaris L., determinate de 

mulcire anuală + P25:K25 o dată pe an (V6). În cazul Ciperaceelor și Juncaceelor se 

produc modificări până la distinct semnificative. Speciile cu acoperire sub 1% sunt 

influențate negativ semnificativ de mulcire o dată pe an (V2) și mulcire anuală + 

N25:P25:K25 o dată la doi ani (V5). Tratamentele nu influențează numărul de specii și 

nici indicele Shannon, menținând nivelul de diversitate al martorului. Fertilizarea cu 

P25:K25 în combinație cu mulcirea a favorizat Anthoxanthum odoratum L., Trifolium 

repens L., Ranunculus acris L., Linum catharticum L., în timp ce a defavorizat speciile 

Festuca rubra L., Trifolium pratense L., Arnica montana L., Knautia dipsacifolia Kreutzer, 

Pimpinella major (L.) Huds. Fertilizarea cu N25P25:K25 în combinație cu mulcirea 

are o influenţă pozitivă asupra speciei Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd., 

Hieracium aurantiacum L. etc., iar negativă asupra speciilor Arnica montana L., Lotus 

corniculatus L., Trifolium repens L., Anthoxanthum odoratum L., Primula veris L., 

Plantago media L. Speciile Cerastium holosteoides Fr., Gentianella lutescens (Velen.) 

Holub, Plantago media L., Polygala vulgaris L. sunt specii indicator pentru 

cosit/martor (V1). Specia Primula veris L. este indicatoare pentru mulcire de două ori 

pe an (V3), Rumex acetosa L. pentru mulcire anuală + N25:P25:K25 o dată pe an (V4), 
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Rhinanthus minor L. pentru mulcire anuală + P25:K25 o dată pe an (V6), iar Plantago 

lanceolata L. pentru mulcire anuală + P25:K25 o dată la doi ani (V7). 

ANUL 2014: s-au produs o serie de modificări la nivelul compoziției floristice, Agrostis 

capillaris L. reacționează pozitiv la mulcire o dată pe an (V2) și mulcire anuală + 

N25:P25:K25 o dată pe an (V4), mulcire anuală + N25:P25:K25 o dată la doi ani (V5). 

De asemenea, modificări semnificative pozitive se înregistrează la Festuca rubra L., 

determinat de mulcirea de două ori pe an (V3) și mulcirea anuală + N25:P25:K25 o 

dată pe an (V4). Ponderea totală a Poaceelor crește semnificativ după mulcire de două 

ori pe an (V3) și distinct semnificativ după mulcirea anuală + N25:P25:K25 o dată pe 

an (V4). Speciile din grupa Ciperacee și Juncacee sunt defavorizate de tratamente. 

Fabaceele îsi reduc acoperirea în mod semnificativ la mulcire de două ori pe an (V3) și 

foarte semnificativ la mulcire anuală + N25:P25:K25 o dată pe an (V4) și mulcire 

anuală + N25:P25:K25 o dată la doi ani (V5). Speciile sub acoperirea de 1% sunt 

favorizate de mulcire de două ori pe an (V3), mulcire anuală + P25:K25 o dată la doi 

ani (V7) și de mulcire anuală + N25:P25:K25 o dată la doi ani (V5). Tratamentele au 

determinat scăderi până la distinct semnificativ la speciile cu acoperirea sub 0,1%, 

comparându-se cu martorul.  Aplicarea inputurilor minerale reduce foarte semnificativ 

numărul de specii la mulcire o dată pe an (V2) și semnificativ la mulcire anuală + 

N25:P25:K25 o dată pe an (V4), mulcire anuală + N25:P25:K25 o dată la doi ani (V5), 

mulcire anuală + P25:K25 o dată la doi ani (V7). De asemenea și indicele Shannon a 

fost influențat negativ semnificativ de mulcirea anuală + N25:P25:K25 o dată pe an 

(V4). Cositul a influențat pozitiv speciile Festuca rubra L., Colchicum autumnale L., 

Rhinanthus minor L., iar negativ Ranunculus bulbosus L. Mulcirea a favorizat, în 

schimb, specia Agrostis capillaris L., Ranunculus bulbosus L., Phleum montanum K. 

Koch., defavorizându-le pe care le influența doar cositul. Fertilizarea cu N25:P25:K25 

în combinație cu mulcirea a favorizat speciile Agrostis capillaris L., Festuca rubra L., 

Phleum montanum  K. Koch. etc., în timp ce a defavorizat speciile Trifolium repens L., 

Arnica montana L., Polygala vulgaris L. Patru specii pot fi considerate indicatori 

pentru cosit/martor (V1), cum ar fi Colchicum autumnale L., Luzula campestris (C.) DC., 
Rhinanthus minor L., Thymus pulegioides L. Pentru mulcire o dată pe an (V2) speciile 

indicatoare sunt Agrostis capillaris L. şi Ranunculus bulbosus L. Mulcirea anuală + 

N25:P25:K25 o dată pe an (V4) are o indicator, Phleum montanum K. Koch. Mulcirea 

anuală + P25:K25 o dată pe an (V6) o are pe Arnica montana L., Trifolium pratense L., 

iar mulcirea anuală + P25:K25 o dată la doi ani (V7) pe Cerastium holosteoides Fr., 

Veronica chamaedrys L. s. str. 

Productivitatea: sporuri de producție apar la mulcirea anuală + N25:P25:K25 o dată 

pe an (V4) și mulcire anuală + P25:K25 o dată pe an (V6) în 2012 și 2014. Mulcirea de 

două ori pe an (V3) determină scăderea producției în 2014. 
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6.3. Rezultatele studiului de caz comparativ despre administrarea 
pajiștilor în arii protejate 

Rezultatele pot fi sintetizate foarte pe scurt în următoarele puncte principale: a) 

Procesul de implementare a politicilor de conservare a naturii ale UE în Baden-

Württemberg (Germania) şi România diferă în funcţie de istoricul, de condiţiile 

(trecutul) economiei şi de puterea administraţiei publice, capacitatea instituţională şi 

structura acesteia; b) discrepanţa între cunoaşterea ştiinţifică actuală şi administraţia 

publică poate fi acoperită prin asigurarea transferului de informații şi abordarea 

subiectelor orientate spre soluţionarea problemelor în cazul pajiştilor cu diversitate 

ridicată; c) lipsa sau slăbiciunile din colaborarea între autorităţile responsabile de 

conservarea naturii şi agricultură creează o serie de dificultăţi în procesul de 

implementare la diferite nivele, iar implicarea părţilor interesate în luarea deciziilor 

are o importanţă crucială.  

Concluzii 

Câmpuri experimentale 

1. Chiar dacă inputurile organice determină schimbări la nivelul compoziției floristice, 

tipul de pajiște a variantelor experimentale nu se schimbă. Diversitatea floristică se 

menține la nivelul martorului. Tratamentele noastre nu au determinat efecte 

negative asupra productivității pajiștilor oligotrofe, contribuind la menținerea sau 

îmbunătățirea acesteia de-a lungul anilor. 

2. În cazul inputurilor minerale efectele tratamentelor se evidențiază mai repede și 

mai bine, determinând doar schimbări multiple în compoziția floristică, nu și în 

tipul de pajiște. Fitodiversitatea și indicele Shannon în multe cazuri au tendințe 

negative. Productivitatea pajiștilor se menține în general. Mulcirea în combinație cu 

fertilizarea minerală poate fi considerată o alternativă pentru menținerea 

productivității naturale a pajiștilor oligotrofe, însă recomandarea pe scară largă 

trebuie analizată în prealabil în funcție de obiectivele de conservare ale 

biodiversității. 

Studiu de caz 

1. În România mult mai mult sprijin trebuie acordat administrării publice cu scopul de 

a creşte capacitatea instituţională şi capabilitatea de soluţionare a problemelor. 

Soluţiile pot veni din: a) cercetarea focusată pe interacţiunea administraţiei publice 

cu conservarea naturii/agricultură sustenabilă, b) stabilitatea administraţiei 

publice şi c) schimbări la nivelul structurii instituţiilor responsabile să asigure o 

colaborare şi un transfer de cunoştiințe continuă.  

2. În general, există o discrepanţă între politicile pentru conservarea naturii în aspecte 

teoretice şi consecinţele practice ale implementării. Implicarea activă a părţilor 

interesate în managementul ariilor protejate sau ale siturilor Natura 2000 poate să 
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ducă la iniţiative locale care sunt mult mai puternice, decât cadrul politicilor şi 

oferă suport practic mult mai mare pentru atingerea/menţinerea stării de 

conservare favorabilă a habitatelor de pajiști. 

3. Reconectarea fermierilor, a utilizatorilor de terenuri cu valorile patrimoniului 

cultural şi natural, facilitând sensibilizarea publicului asupra importanţei acelor 

sisteme socio-ecologice poate conduce la abordări compexe şi soluţii 

multidimensionale. În Germania şi România există niveluri diferite de cunoaştere 

locală tradiţională accesibilă, care este o sursă enormă de inspiraţie (mai ales în 

România) pentru conservarea naturii şi agricultura sustenabilă. Aceste valori 

trebuie luate în considerare de către managerii ariilor protejate sau instituţiile 

publice, fără a le deprecia datorită lipsei cunoaşterii aprofundate a relevaţei 

acestora. Discrepanţele între administraţia publică, managerii ariilor protejate şi 

părţile interesate trebuie acoperite printr-o guvernanţă multidimensională (ex.: 

conservarea naturii şi agricultură) în loc de abordări orientate strict pe domenii 

(ex.: conservarea naturii sau agricultura).  
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