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CAPITOLUL I  Denumire, proprietate, localizare  
 
 

1.1. Denumirea trupului de pădure: Comarnici  

1.2. Proprietarul: proprietate publică a statului român 

1.3. Administratorul: Direcţia Silvică Vâlcea, Ocolul Silvic Romani  

1.4. Localizare: trupul de pădure este localizat pe ambii versanţi (nordic şi 
sudic) ai văii pârâului Comarnici, afluent de stânga al pârâului Costeşti, 
în partea din amonte a bazinului hidrografic al pârâului Comarnici. 

1.4.1. Localizare administrativă: satul Pietreni, comuna Costeşti, 
judeţul Vâlcea 

Element geografic din vecinătate: Poiana Piscul cu Brazi. 

1.4.2. Identificare amenajistică 

Ocolul silvic: Romani 
Unitate de producţie: VI Buila 

Unităţi amenajistice: 29A%, 29B, 30A, 30B, 36A    

1.5. Data finalizării evaluărilor pe teren: 21 octombrie 2017  

 
 
CAPITOLUL II  Naturalitate şi mărime  

Fondul forestier din trupul „Comarniciˮ aparține domeniului public al statului 
român și este situat din punct de vedere al administrației publice în raza 
teritorială a comunei Costești din judeţul Valcea, pe teritoriul Parcului Național 
Buila-Vanturarița. 

Lucrările de evaluare pe teren a naturalității au fost realizate în 2016-2017 de 
către Asociatia Kogayon si Fundația Greenpeace România, fiind coordonate de 
către expertul Iovu-Adrian Biriș, fost membru al Consiliului Științific al Parcului 
Național Buila-Vanturarița.  

Descrierea naturalității și delimitarea trupului de pădure au fost făcute în baza 
criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine din 
România (Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3397/2012), iar 
elaborarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al 
pădurilor virgine și cvasivirgine s-a făcut conform prevederilor Ordinului 
ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2525/2016. 
În baza Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3397/2012 privind 
stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și 
cvasivirgine din România, trupul de pădure „Comarniciˮ se încadrează în 
categoria pădurilor cvasivirgine. 
 

 
 



2.1. Evidenţa aplicării amenajamentului  

          

 
Parcelă (ultimul 
amenajament) 1992 2002 2004 2004 2005 2006 2008 2009 

 29A Suc Ig Acc Prog Acc Acc Acc Prog 

 29B - - - - - - - - 
 30A - Ig - - - - - - 
 30B - - - - - - - - 
 36A - - - - - - - - 

 
u.a. 

amenajamant 
silvic actual, 
în vigoare din 

anul 2008 

Suprafaţa 
(ha) 

Lucrări silvice efectuate şi consemnate în amenajamentele silvice 
anterioare  

Ediţia 2008 Ediţia 1998 Ediţia 1988 
Tipul 

lucrării 
Suprafaţa 

(ha) 
Volum 
(m3) 

Tipul 
lucrării 

Suprafaţa 
(ha) 

Volum 
(m3) 

Tipul 
lucrării 

Suprafaţa 
(ha) 

Volum 
(m3) 

29A 49,4       Suc 22,00 957 
29A 49,4    Ig 1,00 8    
29A 49,4    Acc1 0,16 65    
29A 49,4    TP 1 0,25 30    
29A 49,4    TP 1 2,21 260    
29A 49,4    Acc1 0,46 237    
29A 49,4    Acc1 1,00 3    
29A 49,4    Acc1 0,50 39    
29A 49,4    Acc1 0,30 4    
29A 49,4    Acc1 0,10 50    
29A 49,4 TP 1 6,45 670       
29A 49,4 Prej 3,00 51       
29A 49,4 TP 1 1,61 192       
29B 10,5          
30A 20,9    Ig 2,00 6    
30A 20,9    Ig 4,00 87    
30B 3,5          
36A 8,1          

 
În urma analizării evidenţelor de aplicare a amenajamentelor silvice a rezultat 
că: 
- în ua 30A au fost realizate două lucrări de igienă în 2002, cu un volum total 
de 93 mc, fiind extrași 94 arbori. 
- în ua 29A, în perioada 1992-2009, au fost realizate 11 lucrări accidentale, 
principale şi de igienă, în urma cărora au fost extrași 1609 mc, suprafaţa totală 
parcursă cu tăieri principale fiind de 10,52 ha.  
În urma investigării suprafeței în teren, în trupul de pădure Comarnici propus 
pentru includerea in catalogul national al padurilor virgine si cvasivirgine, nu s-
a identificat prezența intervențiilor silviculturale. Menționăm că în prezent nu 
sunt vizibile cioate vechi în teren, drumuri sau linii de funicular.  

Lucrările menționate în ua 29A si 30A au fost realizate în partea de jos a 
versantului, în colțul nord-vestic al parcelei, care a fost exclus din constituirea 
trupului, și în zona in care ulterior s-a constituit actuala ua 29C, cu ocazia 
construirii drumului din această ua, acestea neafectând naturalitatea trupului 
propus pentru clasificare ca pădure cvasivirgină (tocmai datorită existenței 
drumului în ua 29C). 



Din cele 96,8 ha, cât reprezintă întreaga suprafață cumulată a celor 5 ua, s-au 
exclus 15,2 ha din ua 29A printre care şi cele 10,52 ha în care au fost realizate 
intervenții, pentru a e face o delimitare pe limite naturale și s-a constituit 
trupul de pădure Comarnici, cu o suprafață de 77,2 ha. S-a exclus partea de 
jos a versantului unității amenajistice 29A, colțul nord-vestic al acesteia, 
printre care şi suprafeţele în care au fost realizate lucrări de extragere a 
materialului lemnos, în apropierea drumului din ua 29C, prin două linii de 
funicular. Această suprafață trebuie scoasă din trupul propus și prin 
subparcelarea cu ocazia refacerii amenajamentului silvic aflat în lucru la ora 
actualaă, existând și o limită naturală pentru aceasta, pe izvorul care urcă din 
cotul drumului din ua 29C, în limita parcelară dintre ua 29A și 29B, urcând apoi 
până în bornele silvice 61 din UP VI Buila și 317 din UP I Cheia. 

La ora actuală, pentru aceste parcele amenajamentul propune tăieri progresive 
(însămânţare) și îngrijirea seminţișului în 29A şi 30A, deși înclinarea terenului 
este de 35 și 32 grade, tăieri de igienă în 29B și tăieri rase urmate de 
împăduriri în 30B.  
În 30B și 30A a fost făcută punerea în valoare în 2016, iar în 30B s-a făcut 
demarcarea. 
 
2.2. Verificarea îndeplinirii criteriilor de identificare din Ordinul 
ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 
 
ua: 29A%, 9B, 30A, 30B, 36A 
 

 Păduri virgine  Păduri cvasivirgine X   
 1 Naturalitatea  2 Mărime, limite  1 Naturalitatea  2 Mărime, limite  
 1.1  2.1  1.1 X 2.1 X 

 1.2  2.2  1.2 X 2.2 X 

 1.3  2.3  1.3 X 2.3 X 

 1.4  2.4  1.4 X 2.4 X 

 1.5  2.5  1.5 X 2.5 X 

 1.6  
 

 1.6 X 
  

 1.7  
 

 1.7 X 
  

 1.8  
 

 1.8 X 
  

 1.9  
 

 
 

 
  

 
Criteriu Naturalitatea  

Indicatori DA NU Obs 
1.1 Compoziţie şi distribuţie 

naturală a speciilor 
componente. 

x  Arboretele componente ale acestui 
trup sunt reprezentate prin 
amestecuri de fag-brad (ua 29A), 
încadrate în tipul de pădure 2261, 
amestecuri de fag-brad-molid (ua 
30A), încadrate în tipul de pădure 
2261 amestecuri de molid-fag (ua 



29B, 30B), încadrate în tipul de 
pădure 1161 si molidişuri încadrate 
în tipul de pădure 1163. 
În compoziția arboretului mai pot fi 
identificate exemplare diseminate 
de  paltin de munte (Acer 
pseudoplatanus), ulm de munte 
(Ulmus glabra), mesteacăn (Betula 
pendula), plop tremurător (Populus 
tremula), scoruș păsăresc (Sorbus 
aucuparia). Compoziția este 
corespunzătoare etajului 
fitoclimatic în care este localizat 
trupul de pădure. 

1.2 Prezenţa unor structuri 
complexe stratificate în 
plan vertical şi mozaicat în 
plan orizontal, fiind 
evidentă textura specifică 
constituită din faze de 
dezvoltare.  
Pot lipsi unele faze de 
dezvoltare, cu deosebire 
faza de dezagregare sau 
faza de regenerare.  

 

x  Arboretele constituite din 
amestecuri au o structură 
complexă, mozaicată în plan 
orizontal și prezintă o închidere pe 
verticală.  

Arboretele constituite predominant 
din molid, chiar dacă au o 
structură spațială mai uniformă, 
prezintă 2 sau 3 elemente de 
arboret și se prezintă sub forma 
unui mozaic de microarborete 
aflate în diferite faze de 
dezvoltare. 

Prezența în trupul de pădure a 
unor categorii diferite de vârste și 
implicit a tuturor fazelor de 
dezvoltare îi conferă acestuia 
statutul de pădure cu structură 
plurienă sau relativ plurienă, lucru 
de asemenea caracteristic 
pădurilor cu grad ridicat de 
naturalitate.  

1.3 Biodiversitate ridicată, 
inclusiv sub raportul 
dimensiunilor şi vârstei 
arborilor, unii dintre 
aceştia având elemente 
de arboret cu vârste de 
peste 150 de ani. 
Frecvent, structură 
plurienă şi relativ 
plurienă. 

x  Toate unitățile amenajistice 
componente sunt reprezentate prin 
arborete cu consistență aproape 
plină sau rărită. Conform datelor 
din amenajamentul în vigoare, 
elementele de arboret au vârste 
cuprinse între 80 și 170 de ani, dar 
se pot identifica și exemplare mai 
tinere, și altele care depășesc 300 
de ani. Am numarat inelele de 
crestere a catorva exemplare 
doborate, a căror vârstă a fost de 



peste 280 ani. Arborii din partea 
superioară, din apropierea zonei 
stâncoase, prezintă caracteristicile 
arborilor de limită. 

1.4 Lipsa intervenţiilor 
silviculturale în ultima 
perioadă de 30 de ani. Se 
admit cel mult 5 cioate 
vechi la hectar, având 
diametre de peste 15 cm, 
aflate în diferite stadii de 
descompunere 

x  În urma analizării 
amenajamentelor din ultimii 30 de 
ani de către DS Vâlcea a rezultat 
că: 

- in ua 30A au fost realizate două 
lucrări de igienă in 2002, cu un 
volum total de 93 mc, fiind extrași 
94 arbori. 

- in ua 29A, in perioada 1992-
2009, au fost realizate 11 lucrări 
accidentale, de igienă, succesive și 
progresive de insămânțare, in 
urma cărora au fost extrași 4292 
arbori, cu un volum total de 3964 
mc.  

- in ua 29B, 30B si 36A nu au fost 
realizate lucraări. 

In urma investigării suprafeței în 
teren, în trupul de pădure 
Comarnici propus pentru 
includerea in catalogul național al 
pădurilor virgine și cvasivirgine, nu 
s-a identificat prezența 
intervențiilor silviculturale. 
Menționăm că în prezent nu sunt 
vizibile cioate vechi în teren, 
drumuri sau linii de funicular.  

Lucrările menționate in ua 29A si 
30A au fost realizate in partea de 
jos a versantului, in colțul nord-
vestic al parcelei, care a fost 
exclus din constituirea trupului și in 
zona in care ulterior s-a constituit 
actuala ua 29C, cu ocazia 
construirii drumului din această ua, 
acestea neafectând naturalitatea 
trupului propus pentru clasificare 
ca pădure cvasivirgină (tocmai 
datorită existenței drumului in ua 
29C). 

1.5 Prezenţa lemnului mort pe 
picior şi la sol, aflat în 

x  Pe întreaga suprafață a fost 
identificat lemn mort in toate 



diferite stadii de 
descompunere. 

fazele de descompunere. 

1.6 Consistenţă - indicele de 
închidere a 
coronamentului - naturală 
sau apropiată de aceasta 
(diminuată cu cel mult 
0,2) adecvată condiţiilor 
staţionale, variabilă în 
raport cu faza de 
dezvoltare. În condiţii 
staţionale precare 
consistenţa este mult 
subunitară (Molidiş de 
stâncărie calcaroasă, 
Molidiş cu Polytrichum 
ş.a.). 

x  Consistența arboretului este 
cuprinsă între 0,8 și 0,9. 
Consistențele reduse sunt în 
general datorate solului scheletic și 
prezenței stâncăriilor la suprafață 
și energiei de relief cu pante ce pot 
atinge 50 grade. 

1.7 Sol nealterat de eroziune 
datorată intervenţiilor 
antropice. Se admit 
drumuri vechi de 
exploatare, dar acestea 
sunt neutilizate şi 
acoperite în mod natural 
cu litieră, plantule, 
arbuşti, arbori şi/sau 
plante ierboase. 

x  În trupul de pădure nu există urme 
de intervenții antropice la nivelul 
biotopului și biocenozei.  

1.8 Absenţa drumurilor şi 
construcţiilor în pădure 
sau existenţa unor 
drumuri care nu au fost 
utilizate în ultima perioadă 
de 30 ani. Fac excepţie 
infrastructura 
managementului de 
cercetare ştiinţifică şi a 
unor trasee tematice 
şi/sau turistice, precum şi 
pichetarea limitelor 
amenajistice. 

x  În cuprinsul trupului de pădure nu 
există drumuri de colectare sau 
drumuri forestiere.  
Adiacent trupului de pădure, în 
partea din aval, este amplasat 
drumul forestier din ua 29C. 
In zona superioară a trupului, la 
limitele dintre ua 30B, 29B și 36A 
există poteca turistică marcată cu 
punct roșu, care traversează 
enclava E1 de lângă trupul de 
pădure. 

 
Criteriu Marimea suprafetei 

si limite 
DA NU Obs. 

2.1 Mărimea suprafeţei 
pădurilor cvasivirgine 
(ansamblul unităţilor 
amenajistice) va fi de cel 
puţin 30 de hectare (fără 
fragmentele care nu 
corespund criteriilor de 
selecţie), cu excepţia 

x  Trupul de pădure Comarnici are o 
suprafață totală de 77,2 ha, 
amplasate compact în bazinetul 
pârâului Comarnici, afluent de 
stânga al pârâului Costești, la 
altitudini situate între 1200 și 1750 
m.  



ecosistemelor rare şi de 
mare interes ecologic 
(ecosisteme cu Pinus 
cembra, ecosisteme unicat 
din Delta Dunării şi multe 
altele) pentru care 
suprafaţa minimă va fi de 
10 hectare. Ecosistemele 
rare şi de mare interes 
ecologic vor fi înconjurate 
de zone tampon de 
protecţie.  

 

2.2 Dispunere continuă 
(compactă) a pădurii, 
astfel încât să se asigure 
autoreglarea şi 
perpetuarea 
ecosistemului. 

x  Trup de pădure compact, care 
poate asigura autoreglarea și 
perpetuarea naturală a 
ecosistemului forestier. 

2.3 Limite naturale (culmi, 
văi, pâraie, liziera pădurii 
ş.a.), astfel încât pădurii 
selectate să i se asigure 
stabilitate la acţiunea 
factorilor externi, fără ca 
aceste limite să se 
suprapună în mod 
obligatoriu cu limitele 
parcelare. Pădurea 
cvasivirgină poate fi 
mărginită şi de limite 
artificiale: drumuri 
permanente, culoare 
pentru linii de înaltă 
tensiune sau alte utilităţi, 
linii parcelare deschise, 
căi ferate ş.a. 

 x Trup de pădure de delimitat parțial 
de limite naturale (interfluviile 
sudic, nordic și nord-estic ale 
bazinului superior al pârâului 
Comarnici), parțial de limite 
artificiale parcelare, astfel încât să 
fie asigurate integritatea și 
protecția adecvată a acestuia. 

2.4. Suprafeţele care nu 
corespund criteriului de 
naturalitate (criteriul 1) 
nu pot depăşi 15% din 
suprafaţa totală a 
arboreturilor care 
îndeplinesc criteriile de 
selecţie.  

x  Toată suprafața de 77,2 ha, cât 
reprezintă trupul de pădure 
Comarnici, îndeplinește „stricto 
sensuˮ criteriul de naturalitate. 
Pentru aceasta, s-a scos din trup 
suprafața de 15,2 ha din ua 29A, 
unde au fost realizate lucrări, 
anume partea de jos a versantului, 
colțul nord-vestic al parcelei. 

Astfel, din cele 96,8 ha, cât 
reprezintă întreaga suprafață 
cumulată a celor 5 ua, s-au exclus 
cele 15,2 ha din ua 29A in care au 



fost realizate intervenții, și s-a 
constituit trupul de pădure 
Comarnici, cu o suprafață de 77,2 
ha. S-a exclus partea de jos a 
versantului unității amenajistice 
29A, colțul nord-vestic al acesteia, 
in care au fost realizate lucrări de 
extragere a materialului lemnos, in 
apropierea drumului din ua 29C, 
prin două linii de funicular. Această 
suprafață trebuie scoasă din trupul 
propus și prin subparcelarea cu 
ocazia refacerii amenajamentului 
silvic aflat in lucru la ora actuală, 
existând și o limită naturală pentru 
aceasta, pe izvorul care urcă din 
cotul drumului din ua 29C in limita 
parcelară dintre ua 29A si 29B, 
urcând apoi până in bornele silvice 
61 din UP VI Buila și 317 din UP I 
Cheia. 

2.5 Frecvent, configuraţie 
frământată a suprafeţei 
terenului (cauzată de 
antrenarea solului din 
jurul rădăcinilor principale 
ale arborilor mari, 
doborâţi natural). 

x  În trupul de pădure se întâlnesc 
frecvent monticoli care sugerează 
dezrădăcinări de arbori. S-a 
înregistrat prezența unor arbori cu 
rădăcinile principale situate 
deasupra solului, fapt ce sugerează 
că aceștia provin din semințiș 
instalat pe trunchiuri de arbori 
morți, căzuți la sol, pe cioate, sau 
pe monticoli care ulterior s-au 
tasat sau erodat, aspect 
caracteristic pădurilor naturale. 

 
 

 
        

 
Trup de 
pădure 

(denumirea) 
Proprietar Ocol 

silvic UP u.a. 
Suprafaţa 

u.a. 

Ponderea suprafeţelor 
care nu corespund 

criteriului de naturalitate 

 S (ha) % 

 Comarnici statul Romani VI Buila 29A 34,2 0 
 Comarnici statul Romani VI Buila 29B 10,5 0 

 Comarnici statul Romani VI Buila 30A 20,9 0 

 Comarnici statul Romani VI Buila 30B 3,5 0 
 Comarnici statul Romani VI Buila 36A 8,1 0 
 TOTAL 77,2 0 

 
 



 
2.3. Verdict final  
 
În baza Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3397/2012 privind 
stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și 
cvasivirgine din România, trupul de pădure „Comarniciˮ se încadrează în 
categoria pădurilor cvasivirgine. 
 
 
CAPITOLUL III  Hartă şi elemente cartografice  
Harta trupului propus a fost realizată prin delimitarea în teren a suprafeţei în 
care nu s-a intervenit de cea în care au fost realizate lucrări în u.a 29A. 
Delimitarea a fost făcută de către echipa de voluntari care a participat la 
realizarea studilui, limita fiind stabilită pe repere naturale (izvor) şi transpusă 
cartographic în GIS de către Ciutea Alexandru. 
 
3.1. Tipul de fişier GIS utilizat 

X .shp  
X .kmz 



3.2. Baza de date geospaţială 
 

                  

 

Nr. 
crt. 

Numele 
pădurii 
virgine 
şi/sau 
cvas-

ivirgine 

Fundamentat în 
baza 

Tipul 
de 

propri-
etate 

Latitudine 
N (în 

formatul 
gg° mm' 
ss,ss") 

Longitudine 
E (în 

formatul gg 
° mm' 
ss,ss") 

Altitudine (m) Localizare administrativă 

 
Amena-
jament 
silvic,  
ediţia 

Studiu 
de 

Funda-
mentare, 
ediţia nr. 

minima maxima Judeţ 
Proprietar 

(deţinător)/ 
Administrator 

UP u.a. TP S 
(ha) 

din care: 
suprafeţe 
care nu 

corespund 
criteriului 

de 
naturalitate 

 u.a. S(ha) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 A. Paduri virgine 

 B. Paduri cvasivirgine 

 1 Comarnici 2008 1 publică 45°15’30’’ 24°5’30’’ 1200 1600 Vâlcea 
RNP Romsilva, 
DS Vâlcea,   
OS Romani 

VI Buila 29A% 2261 34,2 29A% 0 

 2 Comarnici 2008 1 publică 45°15’30’’ 24°5’55’’ 1500 1600 Vâlcea 
RNP Romsilva, 
DS Vâlcea,   
OS Romani 

VI Buila 29B 1161 10,5 29B 0 

 3 Comarnici 2008 1 publică 45°15’20’’ 24°5’30’’ 1300 1550 Vâlcea 
RNP Romsilva, 
DS Vâlcea,   
OS Romani 

VI Buila 30A 2261 20,9 30A 0 

 4 Comarnici 2008 1 publică 45°15’15’’ 24°5’55’’ 1500 1550 Vâlcea 
RNP Romsilva, 
DS Vâlcea,   
OS Romani 

VI Buila 30B 1161 3,5 30B 0 

 5 Comarnici 2008 1 publică 45°15’20’’ 24°6’10’’ 1550 1750 Vâlcea 
RNP Romsilva, 
DS Vâlcea,   
OS Romani 

VI Buila 36A 1163 8,1 36A 0 

 TOTAL 77,2  0 

 
 



3.3.a Harta amenajistică a pădurii care face obiectul studiului de fundamentare 

 



3.3.b Harta pădurii care face obiectul studiului de fundamentare 

 



3.4. Caracteristici ale bornelor silvice – punctele de contur 

 

     

 
Nr. 

bornei Detalii Coordonate Stereo 70 

 66 UP VI Paraul Comarnici, intersectia ua 29C, 30A si 31 417773.194 429745.695 

 65 UP VI Interfluviu sudic bazinul Comarnici, limita cu ua 
35A 

417581.721  428544.180 

 64 UP VI Poiana Piscul cu Brazi, intersectia ua 30A, 30B, 
35A, 35B si enclava E1 

417542.007 429008.223 

 304 UP I 
Interfluviu nord-estic bazinul Comarnici, 
intersectia ua 36A, 36B din UP VI Buila si 107B si 
106B din UP I Cheia 

417625.610 429745.695 

 62 UP VI 
Interfluviu nord-estic bazinul Comarnici, 
intersectia ua 36A, 29B din UP VI Buila si 107B 
din UP I Cheia 

417996.151 429523.183 

 305 UP I 
Interfluviu nord-estic bazinul Comarnici, 
intersectia ua 29B din UP VI Buila si 107B din UP 
I Cheia 

418352.910 429321.339 

 61 UP VI Interfluviu nordic bazinul Comarnici, intersectia 
ua 29B si 29A 

418482.240 428544.180 

 317 UP I Interfluviu nordic bazinul Comarnici, intersectia 
ua 29B si 29A 

418482.240 428544.180 

 
 
 
CAPITOLUL IV Alte caracteristici ale trupurilor de pădure  
 
4.1. Elemente deosebite observate/cunoscute 
 

Trupul de pădure se află pe teritoriul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, în 
zona de conservare durabilă a acestuia. Parcul este şi sit de importanţă 
comunitară şi de protecţie avifaunistică, ambele având aceleaşi limite cu 
parcul.  

Pădurea Comarnici reprezintă una dintre cele mai valoroase păduri ale parcului, 
printre puţinele în care s-au păstrat caracterele primare ale pădurii, datorită 
izolării şi lipsei acceului. 

Aici au fost observate exemplare de fag, brad şi molid de dimensiuni 
excepționale, inclusiv cu diametre de peste 1,5 m, cu vârste de peste 300 ani. 

În partea superioară a trupului există zone cunoscute pentru rotitul cocoşului 
de munte şi zone care constituie refugiu pentru caprele negre pe timp de iarnă 
cu zăpezi abundente.  

Sunt cunoscute aici zone cu bârloage de urs şi râs.  

Există mai multe izvoare pentru adăpatul şi scăldatul cervidelor şi mistreţilor.  



ÎIn zonele în care predomină molidul, există platouri cu pe care s-a instalat o 
vegetaţie specifică zonelor umede alpine, cu specii de afin, Lycopodium sp., 
briofite, pteridofite şi ciuperci. 

În zona superioară predomină zonele cu habitate marginale foarte fragile dar 
foarte valoroase, reprezentate în special de habitate pe substrat calcaros cu 
stâncărie la suprafaţă, dar şi de grohotişuri calcaroase, foarte valorose pentru 
flora de orhidee, în care apare și jneapănul. Este vorba de tipurile de habitat 
8120, 8210 și 4070*. 

Dintre speciile de lilieci aici au fost identificate ca rezidente o serie de specii 
arboricole dar și specii specifice peşterilor, venite în zona de hrănire. 

Din fauna de amfibieni şi reptile am identificat aici: Salamandra salamandra, 
Rana temporaria, Vipera berus şi Podarcis muralis. 

Dintre păsări am identificat în zonă Bubo bubo, Corvus corax, Parus ater, Parus 
montanus, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, Dryocopus martius, Garrulus 
glandarius. 

Dintre insecte am găsit aici Rosalia alpina şi Morimus funereus. 

Zona este importană şi din punct de vedere geologic şi paleontologic, 
reprezentând contactul dintre fundamental cristalin şi cuvertura sedimentară 
calcaroasă, aici existând zone imprtante petrologic (eclogite şi brecii 
calcaroase) şi paleontologic (situri fosilifere coralgale).  

Trupul este cuprins ca poligon în proiectul PIN-MATRA/2001/018 - Inventory 
and Strategy for sustainable management and protection of virgin forests in 
Romania (I.A. Biriş şi P. Veen editori, 2005). 

În procesul de certificare FSC a managementului forestier, RNP Romsilva a 
inclus în mod voluntar aceste parcele în categoria 1.1 a pădurilor cu valoare 
ridicată de conservare, recunoscând astfel valoarea naturală a acestora. 

Versanţii au înclinaţii medii mari, între 32 și 45 grade, fiind situaţi la altitudini 
cuprinse între 1200 și 1750 m, ceea ce ar justifica includerea lor în categoria 
pădurilor cu funcţie de protecţie (tip funcţional T1). Valoarea economică a 
lemnului este foarte mică, majoritatea arborilor depăşind limita fiziologică, 
vârsta de exploatare fiind depăşită cu 50-80 ani, chiar dacă volumul estimat pe 
picior este mare, de peste 40.000 mc (450-500 mc/ha). 

Amenajamantul silvic al U.P. VI Buila este în curs de reînnoire şi ar fi un bun 
prilej ca acest trup de pădure virgină să fie prins ca atare în noul 
amenajament, anume să fie încadrat în categoria funcţională 1.5o.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Documentaţie foto  
 

 
Foto 1: Imagine de ansamblu al a trupului (ua 30A, 36A, 29A si 29B) din Poiana Piscul cu Brazi 
- 21.11.2017 
 

 
Foto 2: Imagini din interiorul arboretului ua 29A - 21.11.2017 



 

 
Foto 3: Lemn mort – exemplar de brad de peste 280 ani in ua 30A - 21.11.2017 
 

 
Foto 4: Imagini din interiorul arboretului ua 29A - 20.08.2017 



 
Foto 5: Imagini din interiorul arboretului ua 29A - 20.08.2017 
 

 
Foto 6: Imagini din interiorul arboretului cu brad de marime exceptionala ua 29A - 20.08.2017 



 
Foto 7: Imagini din interiorul arboretului ua 29B - 20.08.2017 
 

 
Foto 8: Imagini din arboretul ua 36A catre ua 29B si 29A - 20.08.2017 
 



 
Foto 9: Imagini din interiorul arboretului ua 30B - 20.08.2017 
 

 
Foto 10: Regenerare naturala d emolid pe lemn mort in ua 29B - 20.08.2017 
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