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INTRODUCERE

În contextul urbanizării, lipsa spa
Limitarea spaţiilor verzi din mediul urban intensifică apari
medicale ale populației. O serie de lucr
urban, dintre lipsa spațiilor verzi și poluarea aerului, cu efecte
sănătate a locuitorilor. 

Apariția diferitelor sisteme de cultivare a plantelor în orașe, gen „Edible 
Landscaping” sau „Smart Landscaping” (fa
viitorului ce contribuie la sustenabilitatea 
(TRAUTZ și colab., 2013). Având aceste cunoștințe, rolul lucr
propune o soluţie modernă ce ar putea ajuta la 
conservarea spaţiilor verzi. Mai exact, teza propune, realizarea unor aplicaţii din 
muşchi pentru zonele deficitare din punct de vedere vegetal din cadrul urban (porţiuni 
stradale, industriale sau subterane). Această soluţie ar putea combate 
spaţiilor înguste şi betonate, unde amenajarea grădinilor este imposibilă. 

Mușchii, ce aparțin clasei Bryopsida (încreng
binecunoscuți datorită designului florar. 
omului (CANTOR, 2010), valorificarea ornamentală a mu
Cultivarea muşchilor în fațade vegetale în mediul urban ar permite utilizarea 
suprafeţelor umbrite care au apărut în jurul construcţiilor înalte şi voluminoase 
spaţii verzi. Un rol secundar al lucrării pune accentul asupra poten
mușchilor.  

Studiile prezentei lucrări au urmărit îmbunătă
briofite prin dezvoltarea temei solu
intermediul amenajării cu mușchi. 

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE TEZEI

Scopul prezentei teze de doctorateste acela de a studia poten
pereților verzi folosind mușchii pentru îmbunătă
urban, din  zonele cu climat temperat continental. Solu
este folosirea pereților vegetali ca și elemente peisagistice în spațiile umbrite, specifice 
străzilor aglomerate și foarte urbanizate.
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urbanizării, lipsa spațiilor verzi devine tot mai accentuată. 
Limitarea spaţiilor verzi din mediul urban intensifică apariția riscurilor ecologice și 

ției. O serie de lucrări stințiifice au semnalat legătura, din mediul 
și poluarea aerului, cu efecte negative asupra stării de 

ția diferitelor sisteme de cultivare a plantelor în orașe, gen „Edible 
Landscaping” sau „Smart Landscaping” (fațade și acoperișuri verzi), sunt concepte ale 

sustenabilitatea și la îmbunătățirea calității vieții în orașe 
și colab., 2013). Având aceste cunoștințe, rolul lucrării de față este acela de a 

ie modernă ce ar putea ajuta la îmbunătăţirea mediului urban şi la 
conservarea spaţiilor verzi. Mai exact, teza propune, realizarea unor aplicaţii din 
muşchi pentru zonele deficitare din punct de vedere vegetal din cadrul urban (porţiuni 
stradale, industriale sau subterane). Această soluţie ar putea combate problema 
spaţiilor înguste şi betonate, unde amenajarea grădinilor este imposibilă.  

șchii, ce aparțin clasei Bryopsida (încrengăturii Briofita) sunt 
datorită designului florar. Datorită rolului estetic al plantelor în viața 

omului (CANTOR, 2010), valorificarea ornamentală a mușchilor este de dorit. 
țade vegetale în mediul urban ar permite utilizarea 

suprafeţelor umbrite care au apărut în jurul construcţiilor înalte şi voluminoase ca 
spaţii verzi. Un rol secundar al lucrării pune accentul asupra potențialului decorativ al 

Studiile prezentei lucrări au urmărit îmbunătățirea cunoștințelor legate de 
briofite prin dezvoltarea temei soluțiilor de ameliorare a mediului urban prin 
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În vederea atingerii acestui scop, o serie de obiective generale și specificeau 
stat la baza cercetării. 

 
Obiectivele generale sunt:  

 
• Selectarea speciilor de mușchi potriviți pentru a fi cultivați în mediul 

 urban, sub forma  pereților vegetali; 
• Analizarea capacității mușchilor de a reduce poluarea (fonică și a 

particulelor fine) din aer, din spații urbane. 

Obiectivele specifice sunt: 
 

• Analizarea capacității mușchilor de a se fixa pe substraturi artificiale 
de cultură; 

• Analizarea dezvoltării mușchilor pe un substrat artificial de cultură, în 
condiții de climă controlată;  

• Analizarea capacității mușchilor (Sp. Racomitrium canescens), dea 
tolera factori climatici  extremi, din timpul verii și al iernii; 

• Testarea potenţialului de absorţie a sunetelor la frecvențe joase de 
către mușchi (Sp. Racomitrium canescens) şi de către substraturile de 
cultură (poliacril şi pâslă); 

• Analizarea posibilității de reducere a numărului de particule fine din 
aer de către pereții vegetali cu mușchi; 

• Analizarea efectelor generale ale acumulării metalelor grele de către 
mușchi, conform diferitelor tipuri de zone cuprinse în studiul de față 
(centru oraș, autostradă și habitat natural). 

STRUCTURA TEZEI 
Prezenta teză conține un număr de 150 de pagini, care este stucturată în două 

părți principale, ce conțin: un număr de 55 de grafice, 10 imagini, 25 de fotografii și un 
număr de 15  tabele.  

 
PARTEA ÎNTÂI: studiul de literatură 
Capitolul 1 tratează în prima jumătate a saproblemele zonelor urbane: 

diminuarea spațiilor verzi și poluarea; urmând prezentarea în cea de-a doua jumătate, 
a soluțiilor oferite de utilizarea plantelor cu dimensiuni reduse în reducerea 
poluanților. 

Capitolul 2 descrie aspecte gererale și speciale ale mușchilor folosiți în studiu, 
prin caracterizarea istorică, morfologică și ecologică a speciilor. 

PARTEA A DOUA: contribuții proprii 
Capitolul 3 trateză scopul studiului, obiectivele generale și obiectivele 

specifice urmărite. 
Capitolul 4 prezintă particularitățile locațiilor experimentale, ce au fost 

desfășurate în partea de vest a Germaniei, în orașul Osnabrück. Comparativ cudatele 
climatice ale orașului Osnabrück, a fost realizată o analiză de caz asupra datelor 
climatice ale orașului Cluj-Napoca, cu rol de evidențiere a similitudinilor, care au fost 
conturate în experimentul asupra toleranței climatice a pereților cu mușchi. 
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Capitolul 5 descrie materiale și metode aplicate în cadrul studiului care au 
fost structurate într-un număr de 9 subcapitole. 

Capitolul 6 sunt prezentate rezultate și discuțiilecercetării într-un număr de 6 
subcapitole. 
 

CONTRIBUȚII PERSONALE 
MATERIALE ȘI METODE 
 
Materialul biologic, luat în studiu a constat în 11 specii de mușchi și 2 specii de alte 
plante. 

Analizarea capacității mușchilor de fixare pe substraturi de cultură 
artificiale 

Primul experiment din cadrul studiului ce a avut obiectivul de fixare a 
mușchilor pe substrate artificiale, a fost condus asupra 2 tipuri de materiale: pâslă și 
poliacril. Speciile de mușchi asupra cărora au avut loc testele, sunt: Brachythecium 

rutabulum Hedw., Polytrichum formosum Hedw. și Rtytidiadelphus triquetrus Hedw. 
Variantele formate din cele 3 specii de mușchi, testate a câte 2 tipuri de substraturi, au 
fost amplasate într-un număr de 4 repetiții. Acestea, au fost cultivate timp de 3 luni de 
zile în condiții controlate în cadrul serei, după care, a urmat analizarea capacității de 
fixare pe substaturi.  

 
Analizarea dezvoltării mușchilor pe substrat artificial de cultură, sub 

diferite cantități de apă 
Studiul condus asupra dezvoltării mușchilor în condiții controlate a fost 

efectuat prin testarea a următoarelor specii de mușchi:  Camptothecium sericeum 

Hedw.,Tortula ruralis Hedw., Ceratodon purpureus Hedw., Grimmia pulvinata Hedw., 
Bryum capillare Hedw. și Racomitrium aciculare Hedw.  Speciile de mușchi au fost 
intoduse în alveole, pe substart din pâslă artficială,(în cantitate de 3 g/variantă) unde 
au fost testați la 4 cantități diferite de apă: 2.5 ml, 5.0 ml, 7.5 ml și 10.0 ml. În urma 
cultivării speciilor în condiții controlate de mediu în seră timp de 62 de zile, s-a 
analizat modul de dezvoltare al variantelor. Analizarea a fost realizată pe baza a 3 
criterii: 1) forma frunzelor și a tulpinilor, 2) menținerea pigmenților de culoare, 3) 
apariția a noi plante. 

 
Analizarea toleranței mușchilor pe substratul de cultură artificial la 

factori climatici extremi 
Studiul a urmărit posibilitatea de supraviețuire a mușchilor pe substrat 

artificial la temperaturi extreme pentru observarea posibilității de utilizare a 
mușchilor în mediul urban.  Specia de mușchi testată în cadrul experimentului a fost: 
Racomitrium canescens Hedw. Experimentul multifactorial, a avut variantele formate 
din mușchii cultivați pe substratul de cultură + 6 combinații de climă. Probele de 
mușchi cu dimensiunea de 20/25 cm2, au fost expuși simulărilor climatice. Cele 6 
varinate climatice au fost: a)temperaturăzi: +25°C și umiditate 50%/ temperatură 
noapte: +16°C și umiditate 70%, b) temperatură zi: +30°C și umiditate 50%/ 
temperatură noapte: +18°C șiumiditate 70%, c)temperatură zi: +35°C și umiditate 
50%/temperatură noapte: +30°C și umiditate 70%, d)temperatură zi: -13°C/ 
temperatură noapte: -13°C , e) temperatură zi: -18°C/ temperatură noapte: -18°C , f) 
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temperatură zi: -23°C/ temperatură noapte: -23°C.  
 

Analizarea capacității mușchilor de a absorbi sunete la frecvențe joase 
Experimentul realizat cu obiectivul de analizare a capacității mușchilor de a 

absorbi frecvențe joase a fost efectuat asupra speciei de mușchi Racomitrium canescens 

Hedw. În cadrul experimentului, a avut loc testarea unui număr de 16 variante, formate 
din materiale și frecvențe. Materialele constituite din mușchi înființați pe substrat de 
poliacril și pâslă artificial au fost testate la aborbția sunetului a următoarelor 
frecvențe: 2.5 kHz, 2.0kHz, 1.5 kHz, 1.0 kHz. 

 
Analizarea potențialului mușchilor de a reduce numărul de particule 

respirabile din aer (PM0,3, PM0,5,PM1,PM2,5,PM5, PM10) 
Analizarea capacității pereților cu mușchi în reducerea particulelor fine din 

aer a fost desfășurată pe o suprafață de testare, prin redarea mediului urban. Testele 
experimentului au fost conduse în cadrul unei cabine cu volumul de 1 m³, ce a dispus 
de echipamente și materiale speciale pentru a induce particulele fine din mediul 
ambiental. Mușchii (reprezentați de specia Racomitrium canescens Hedw.), cultivați pe 
substrat artificial au fost supuși testării în comparție cu alte 2 specii de plante și o 
variantă aleasă de control. 

 
Analizarea potențialului mușchilor de acumulare a metalelor grele din 

zone diferite 

Experimentul a fost realizat cu obiectivul de urmărire a posibilelor efecte de 
acumulare a metalelor grele de către mușchi (prin specia Hypnum cupressiforme 

Hedw.), conform diferitelor tipuri de zone cuprinse în studiu (centru oraș, autostradă 
și habitat natural).Pentru fiecare tip de zonă au fost analizate 3 locații. Materialul 
vegetal testat pe baza unei metode inovative de lucru, a fost separarea în 3 tipuri de 
probe pentru a detecta concentrațiile cele mai ridicate din mușchi (fig. 1). Elementele 
analizate au fost: Arsen, Berilium, Cadmiu, Cobalt, Crom, Cupru, Mangan, Nichel, Plumb, 
Strontiu, Vanadium și Zinc. 

 
Fig. 1. Ilustrarea schematică a modului de pregătirea probelor  
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 
 

Rezultate și discuții privindcapacitatea mușchilor de fixare pe 
substraturi de cultură artificiale 

Rezultatele experimentului au arătat cele mai bune valori în privința speciei 
Brachythecium rutabulum Hedw., urmând specia Polytrichum formosum Hedw. și 
Rtytidiadelphus triquetrus Hedw. Pentru specia Brachythecium rutabulum Hedw., cele 
mai bune valori rezultate ale fixării au fost obținute pe substratul din pâslă artificială, 
unde toate repetițiile au prezentat cea mai bună valoare.  

Asemănător speciei B. rutabulatum, specia Polytrichum formosum Hedw., arată 
o capacitate mai bună de fixare pe substratul din pâslă artificială. Diferit față de aceste 
două specii, specia Rtytidiadelphus triquetrus Hedw., a indicat o medie a repetițiilor 
mai ridicată în cazul substratului din poliacril. 

 
Rezultate și discuții privind analizarea dezvoltării mușchilor pe substrat 

artificial de cultură, sub diferite cantități de apă 
Rezultatele bonitării în privința criteriului formei frunzelor și a tulpinilor au 

arătat că variantele testate la cantitatea de 10 ml de apă, au prezentat cele mai bune 
valori, urmate de varintele tratate cu cantitatea de 7.5 ml, 5.0 ml și 2.5 ml. Asemănător 
primului criteriu, criteriile rezultatele în privința menținerii pigmenților de culoare și 
apariției a noilor plante au arătatfaptul că varintele tratate cu cantitatea de 10 ml au 
prezentat cele mai bune valori în comparație cu restul variantelor. 

Prin adunarea mediilor celor 3 criterii, cele mai bune valori au fost obținute de 
speciile: Ceratodon purpureus Hedw., Grimmia pulvinata Hedw., și Bryum capillare 

Hedw. 
 

Rezultate și discuții privind analizarea toleranței mușchilor pe 
substratul de cultură artificial la factori climatici extremi 

Toate variante testate au prezentat cele mai bune rezultatele conform 
sistemului de bonitare. În urma rezultatelor obținute prin expunerea mușchilor la 
temperaturi de vară, de-a lungul a 24 de zile, timp în care plantele au fost irigate doar 
de 3 ori, se poate constata cu certitudine rezistența speciei Racomitrium canescens la 
tolerarea termică-hidrică a mediului înconjurător. În urma experimentării se poate 
discuta despre testarea speciei Racomitrium canescens Hedw. la condiții climatice și 
mai extreme pentru a determina capacitatea maximă de tolerare a temperaturilor și a 
regimului de secetă. 

 
Rezultate și discuții privind analizarea capacității mușchilor de a absorbi 

sunete la frecvențe joase 
Rezultatele intensității la frecvența de 2.5 kHz arată diferențe nesemnificative 

între variante(∝=5 %). În ceea ce privește intensitatea la frecvența de 2.0 kHz, au fost 
identificate diferențe semnificative între variantele compuse din pâslă și cele din 
poliacril, prin utilizarea testului post hoc GAME HOWELL. Intensitatea la frecvența de 
2.0 kHz arată că substratul din poliacril a prezentat o absorbție a sunetului 
semnificativ mai mare decât substratul din pâslă. Intensitatea la frecvența de 1.5 kHz a 
arătat, de asemenea, diferențe nesemnificative. În schimb, intensitatea la frecvența de 
1.0 kHz a prezentat diferențe semnificative între mușchi cu substrat din poliacril și 
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substraturile simple din poliacril și pâslă. Combinația de mușchi cu substrat din 
poliacril a indicat diferenţe semnificativ ridicate în reținerea intensității de 1.0 kHz în 
comparație cu variantele compuse doar din substraturi. 

 

Rezultate și discuții privind analizarea potențialului mușchilor de a 
reduce numărul de particule respirabile din aer (PM0,3, 

PM0,5,PM1,PM2,5,PM5,PM10) 
Conform interpretării statistice, în reducerea particulelor cu dimensiunea de 

0.5 μm variantele Festuca rubra Rubra și varianta Racomitrium canescens, Hedw., au 
înregistrat  reduceri semnificativ ridicate în comparație cu varianta Cabină și varianta 
 Soleirolia soleirolii (∝=5 %).Pentru rezultatele reducerii particulelor cu dimensiunea 
de 0.5 μm,variantele Festuca rubra Rubra și Racomitrium canescens prezintă reduceri 
semnificativ ridicate în comparație cu varianta Cabină/varianta de control. Rezultatele 
în privința reducerii particulelor cu dimensiunea de 1.0 μmarată reduceri semnificativ 
ridicate în privința variantelor Festuca rubra Rubra și Racomitrium canescens, în 
comparație cu varianta Cabină și varianta Soleirolia soleirolii. În privința rezultatelor 
testate la particulele cu dimensiunea de 2.5 μmvariantele Festuca rubra Rubra și 
Racomitrium canescens arată diferențe semnificative comparativ cu varianta Cabină. 

Analizele statistice în privința reducerii particulelor de 5.0 μm și 10 μm arată diferențe 
nesemnificative între variantele testate. 
 

Rezultate și discuții privind analizarea potențialului mușchilor de 
acumulare a metalelor grele din zone diferite 

Compararea directă între fracțiunile dure și fracțiunile lichide nu este posibilă 
datorită diferențelor de măsuri. Comparația între mediile fracțiunilor dure (măsurate 
în mg/kg) arată în general o sarcină mai ridicată de metale grele pentru probele din 
centrul orașului. Asemenea, variantele centru oraș, arată acea mai mare variabilitate. 
Comparativ cu varianta centru oraș, variantele austradă și habitat natural, indică 
sarcini scăzute ale metalelor grele.  

Analizele probelor constituite din soluții nu indică un sistem de clasificare. 
Sarcinile metalelor grele sunt diferite în funcție de condițiile de mediu. 
 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

       Concluzii generale 

Cercetările realizate în cadrul tezei de doctorat au condus la aprofundarea 
cunoștințelor legate de beneficiile mușchilor, prin potențialul lor de valorificare atât 
din punct de vedere ecologic, cât și peisagistic.  

Rezultatele obținute în urma analizei mușchilor cultivați pe substraturi 
artificiale de cultură indică posibilitatea de cultivare a acestor plante pe substraturi 
non-organice. Mușchii, din specia Racomitrium canescens Hedw., prezintă aspecte de 
îmbunătățire a mediului înconjurător, concluzie ce ar putea face, pe viitor, subiectul 
multor teme de cercetare, privind capacitatea de reducere a poluanților. Materialele și 
metodele utilizate în expunerea rezultatelor susțin, de asemenea, originalitatea 
cercetării. Modelele, realizate la scară în cadrul studiului ce imită condițiile din mediul 
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real urban, prezintă efectele generale ale mușchilor, ce ar putea fi transformate 
tehnologic în surse permanente de ameliorare a aerului din mediul urban real.  

Acumularea de metale grele detectate în cele 3 tipuri de zone analizate au 
arătat că acestea variază în funcție de zona din care au fost recoltate plantele. 
Rezultatele au indicat faptul că, în general, cele mai ridicate concentrații de metale 
grele au fost identificate în probele recoltate din centrul orașului, cu precădere zona 
din vecinătatea căii ferate (Osnabruck Altstadt Hbf) și zona industrială (Osnabruck 
KM). Pe baza studiilor efectuate, s-a putut confirma potențialul mușchilor de a fi 
utilizați pentru acumularea concentrațiilor de metale grele în mediul urban. 

Sugestiile lui Anderson și a colaboratorilor, cu privire la necesitatea de 
dezvoltare a studiilor de cuantificare ale caracteristicilor de performanță aduse de 
mușchi în arhitectura peisageră, ar putea fi conturate prin lucrarea de față (ANDERSON 
și colab., 2010).  
 

Recomandări  

• În urma rezultatelor cercetăriilor efectuate asupra capacității de fixarea a rizoizilor în 
substraturile neorganice, se poate recomanda cultivarea mușchilor pe substraturi 
artificiale compuse din pâslă arificială și poliacril.  

• Potrivit rezultatelor analizelor efectuate asupra capacității de dezvoltare a mușchilor: 
Grimmia pulvinata, Ceratodon purpureus, Totula ruralis, Camptothecium sericeum, 

Racomitrium aciculare și Bryum capillare în condiții controlate la cantități mari de 
apă s-a apreciat buna dezvoltare a lor, pe când speciile Grimmia pulvinata și 
Ceratodon purpureus au avut o comportare bună la cantități variate de apă, motiv 
pentru care sunt recomandate pentru cultivare în mediul urban.  

• În urma testelor prin care mușchii din specia Racomitrium canescens au fost supuși în 
condiții de neirigare, la temperaturi de + 35⁰C și temperaturi negative (-18 ⁰C), 
aceștia datorită comportării bune în condiții de mediu extreme se recomandă pentru 
cultura în mediul urban.  

• Analiza efectuată asupra posibilității de absorbție a sunetelor la intensități joase de 
specia Racomitrium canescens a indicat capacitatea de absorbție a sunetelor. Potrivit 
acestor rezultate se recomandă efectuarea unor analize în mediul urban real.  

• Studiile privind posibilitatea de reducere a numărului de particule fine de către 
specia Racomitrium canescens au arătat că aceasta poate infuența scăderea numărului 
de particule din aer, ceea ce recomandă continuarea cercetării cu privire la reducerea 
a particulelor fine din aer, din mediul urban real. 

• Conform rezultatelor analizelor efectuate privind capacitatea de acumulare a 
metalelor grele de către specia Hypnum cupressiforme, din cele 3 zone (centru oraș, 
autostradă și habitat natural), a fost identificată o capacitate mai mare de acumulare 
a metalelor în locațiile zonei „Centru oraș”. Ca urmare a concentrațiilor mai ridicate 
de metal în zona Centrul orașului, în comparație cu restul zonelor, specia Hypnum 

cupressiforme este recomandată pentru a fi utilizată pentru acumularea 
concentrațiilor de metale grele din mediul urban. 

• În urma testelor prin care mușchii au fost bonitați conform unor scări proprii de 
bonitare se dorește stabilirea și utilizarea acestor scări de bonitare originale pentru 
testarea modului de dezvoltare al mușchilor și a altor specii. 

• Pe baza cercetărilor efectuate și a rezultatelor obținute se recomandă promovarea și 
folosirea mușchilor ca pereți vegetali în mediul urban din țara noastră.  
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Originalitatea și contribuțiile inovative ale tezei 
 

Teza dorește să aducă o serie de contribuții importante la problema 
îmbunătățirii mediului urban. Elementele de originalitate ale prezentei teze sunt:   
 

• Abordarea unei tehnologii de cultivare a mușchilor pe substraturi neorganice, 
fără sol; 

• Analizarea posibilității de absorbție a sunetelor de către mușchi, (reprezentați 
prin specia Racomitrium canescens Hedw.) și de către substraturile  artificiale 
din pâslă și poliacril; 

• Analizarea posibilității de scădere a particulelor fine din aer de către mușchi, 
printr-un model creat pe o scară de testare (de 1m3);  

• Analizarea concentrațiilor de metale grele din interiorul și exteriorul 
mușchilor; 

• Îmbunătățirea tehnologiei privind separarea metalelor prin spălarea 
mușchilor cu detergent pentru a sparge tensiunea superficială utilizată în 
vederea separării concentrațiilor de poluanți de pe suprafața mușchilor; 

• Analizarea concentrațiilor de metale grele din mușchii recoltați din 3 zone 
(centru oraș, autostradă și habitat natural), respective câte 3 locații 
aparținând fiecărei zone. 

 
PERSPECTIVE  DE VIITOR 
 

Din prezentul studiu se desprind noi direcții de cercetare ce pot face referire la 
reducerea intensității sunetelor și la reducerea numărului de particule fine din aer de 
către mușchi: 
 

� Analizarea speciei de mușchi Racomitrium canescens, împreună cu substratul 
de cultură din poliacril, poate determina reducerea frecvențelor joase pe 
suprafețe mari, prin metodologia bazată pe principiul „camerei de 
reverberații”. 
 

� Efectuarea unor teste din mediul real urban asupra contribuției mușchilor 
(prin sp. Racomitrium canescens) în reducerea numărului de particulelor fine 
din aer. O astfel de cercetare ar include și analizarea particulelor statice și 
higroscopice. 
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