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CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA REZERVAŢIEI TINOVUL MOHOŞ
Descriere
Tinovul Mohoş este situat în craterul nordic a Masivului Ciomatu a cărui sistem de crateregemene constituie masivul cel mai sudic a Munţii Harghitei. În celălalt crater s-a format Lacul Sfânta Ana.
Tinovul Mohoş face parte din spaţiul Rezervaţiei Naturale Mohoş. Situat la o înălţime de 1050 m, Tinovul
Mohoş este unul din cele mai valoroase rezervaţii botanice a României.
Conform ultimelor cercetări geologice şi geomorfologice craterul Mohoş este rezultatul acumulării
materialelor vulcanice în zona craterului actual. Acumularea bazei craterului a fost ajutat de două
componente. Prima: segmentul estic al craterului care este alcătuit din roci piroclastice datorită căreia
ritmul eroziunii a fost mai ridicat. Pe de altă parte pârâul Veres care izvorăşte din zona craterului a avut
deasemeni un rol important în procesul de eroziune respective acumulare. Fostul lac vulcanic s-a
transformat astfel într-un tinov montan care la rândul lui este impregnat de un volum de apă rece şi
sărac în substanţe nutritive având valorile efectului chimic (pH) 3,8-4,1.
Tinovul Mohoş are o grosime a stratului de turbă mai mare de 10 m, conţinând cca. 3 milioane
mc, suprafaţa lui ajungând de 80 ha. Prin aceşti parametri Tinovul Mohoş poate fi considerat unic pe tot
continentul european. Tinovul are o întindere pentagonală, cel mai mare diametru fiind 1000 m, iar în
lateral 800 m.
Debitul tinovului este determinat de volumul apei pluviale, de aceea parametri hidrografici
depind de anotimpuri şi de parametri meteorologici. Conform scriitorului Jókai Mór la mijlocul secolului al
19-lea existau vreo 200-300 de lacuri de mărimi diferite, un număr care probabil poate fi considerat
exagerat. Oricum numărul lacurilor s-a redus considerabil, astfel în anul 1894 Istvánffy Gyula a descris
29 de suprafeţe deschise de apă, iar în 1960 Emil Pop a identificat numai 13 lacuri.
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Localizare
În zona de sud-est a judeţului Harghita, la extremitatea sud-estică a lanţului vulcanic Călimani–
Gurghiu–Harghita, separat de acesta prin defileul Tuşnad, se găseşte Masivul Ciomad, în care s-a
păstrat craterul vulcanic care adăposteşte Lacul Sf. Ana. În craterul geamăn se află Tinovul Mohoş.
Tinovul este situat la 1050 m altitudine în craterul Mohoş, având o formă pentagonală cu
diametrul mare de 1000 m, iar în lateral 800 m, întinzându-se pe o suprafaţă de 80 ha.
Zona poate fi accesată cu autoturismul pe ruta identică cu cea a Lacului Sfânta Ana, dinspre
localităţile Bixad şi Turia (Băile Balvanyos) sau pe cărările montane dinspre Lăzăreşti, Băile Tuşnad,
Bixad, Băile Balvanyos, Casin.
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Categoria ariei naturale protejate
Aria de importanţă comunitară ROSCI0248 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana, este parte integrantă a
reţelei de Situri NATURA 2000 din România.
Situl cu o suprafaţă totală de 480 ha include următoarele arii protejate:
- Rezervaţia naturală „Lacul Sfânta Ana” cod 2.486 – 240 ha
- Rezervaţia naturală “Tinovul Mohoş” cod 2.487 – 240 ha

Cele două arii au fost declarate rezervaţii de interes naţional prin Legea nr. 5/2000 (elaborată
în baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, în conformitate cu prevederile Legii nr.
137/1995 privind protecţia mediului înconjurător) privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, ca rezervaţie mixtă (botanică, geologică, şi
peisagistică).
Conform sistemului I.U.C.N., rezervaţia, aparţine categoriei IV, adică arie naturală protejată
care necesită intervenţie activă pentru conservarea valorilor naturale.
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Încadrarea administrativ-teritorială
Situl Natura 2000 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana se află în regiunea 7 Centru, pe teritoriul
administrativ al judeţului Harghita – 98% şi pe teritoriul administrativ al judeţului Covasna – 2%, comuna
Cozmeni, satul Lăzăreşti şi poate fi accesat din direcţia oraşului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna - 34 km,
din direcţia Sfântu Gheorghe prin comuna Bixad - 17 km, iar din direcţia nordică dinspre Miercurea Ciuc
- 57 km , prin Băile Tuşnad - 24 km.

Cadrul legislativ
Tinovul Mohoş este o arie protejată de interes atât naţional cât şi european, deci cu o importanţă
sporită. Acest lucru se poate vedea şi de numărul mare de legi prin incidenţa cărora este ocrotită.
Legislaţie naţională


O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare – M.Of. nr. 442/ 29.06.2007;
aprobată prin Legea nr. 49/2011.


Ordin nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de

importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
publicat în M.Of. nr. 98 /07.02.2008;


Ordin nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000, emis de Ministerul

Mediului – M.Of. nr. 738 /31.10.2008;


Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a

efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
– M.Of. nr. 82/08.02.2010.


O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.

265/2006, cu modificările şi completările ulterioare – M.Of. nr. 1196 /30.12.2005;


Ordin nr.552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor

naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice, - M.Of. nr.
648/11.09.2003;


Legea 5/06.03.2000 privind “aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –

Secţiunea a-III-a Zone Protejate’’;


Legea nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările

ulterioare – M.Of. nr. 944 / 22.11.2006;


Ordin Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1710 din 01/11/2007, Publicat în Monitorul

Oficial, Partea I nr. 815 din 29/11/2007, privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea
instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional;

Asociaţia Pro Szent Anna
0752-171-050
info@szentanna-to.ro

Pagina 7

www.mohos.ro



Tinovul Mohoş are nevoie de tine!

Ordin nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor

naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a
custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare;


Lege Nr. 347/ 2004, Legea muntelui - M. Of. nr. 670 / 26.07.2004, cu modificările şi

completările ulterioare;


Ordin nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra

mediului pentru proiecte publice şi private;


Ordin nr. 203/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a

speciilor de floră şi faună sălbatice – M.Of.nr.167/17.03.2009;


OUG nr. 154/2008, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 25/11/2008, pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;


Ordin nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor

invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional;


Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa

la 20.10. 2000-M. Of. nr.536/23.07.2002;


Legea nr. 5/1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă

internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice - M. Of. Nr. 18/26.01.1991;


Legea nr.58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio

de Janeiro la 5 iunie 1992- M. Of. nr. 199/02.08.1994;


Decretul nr. 187/1990 de acceptare a Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial,

cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972-M.Of. nr. 46/31.03.1990;


Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice

şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19.09.1979 - M.Of. nr. 62/25.03.1993;


Legea nr.13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor

migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 - M.Of. nr. 24/26.01.1998;


Legea nr. 89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă

migratoare african – eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995- M. Of. nr. 236/30.05.2000;


Legea nr. 90/2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa,

adoptat la Londra la 4 decembrie 1991 - M.Of. nr. 228/23.05.2000;
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Legislaţie europeană


Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a

faunei şi florei sălbatice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 206 din 22 iulie 1992,
cu modificările şi completările ulterioare;


Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a

unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană INSPIRE, denumită în continuare
Directiva INSPIRE

Descrierea mediului biologic
Tinovul Mohoş Este un sfagnet uriaş în care turba are o grosime de 10-10,5 m, volum

de

vegetaţie 3 milioane mc. La începutul anilor 1900 s-a încercat desecarea tinovului pentru valorificarea
turbei. În anii 1930 au fost tăiate pădurile limitrofe tinovului, iar după 1944 au fost efectuate desecări
masive. Pârâul Vereş este un factor important în erodarea tinovului. Prin acest pârâu tinovul pierde din
apă, facilitând desecarea acestuia.
Tinovul este acoperit de un covor de muşchi de diferite specii: Polytrichum strictum, Spaghnum
acutifolium, Spaghnum plumosum.
Este o mlaştină activă tipic oligotrofă, formată prin colmatarea lacului de origine vulcanică, care
are un depozit de turbă în zona centrală de cca. 10 m. În zona de lagg a mlaştinei sunt prezente cenoze
edificate de Betula pubescens şi Pinus silvestris, iar în partea centrală a tinovului sunt prezente, în laculete,
cenoze higrofile cu Scheuchzeria palustris, Carex pauciflora, Carex limosa şi Eriphorum vaginatum.
Fauna şi flora rezervaţiei naturale Lac Sf. Ana – Tinovul Mohoş este caracteristică etajului
pădurilor mixte din zona climei temperat – continentale: molid - Picea abies, brad - Abies alba, pin Pinus silvestris, mesteacăn - Betula pendula, fag - Fagus silvatica. În tinov se găsesc specii de: Rizopode,
Coleoptere, Rotatori, Stylonichia etc. Dintre speciile de păianjeni amintim: Mitopus morio. Dintre
vertebrate se găsesc mai mult întâmplător şopârle, şerpi, păsări şi mamifere

ale pădurilor

împrejmuitoare.
Vegetaţia este reprezentată prin asociaţiile vegetale: Vaccinio-Pinetum silvestris Klest 1929,
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925 şi Sphagnetum magellanici – spagnetosum fusci
Dierssen 1977 din clasa Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. Et Tx. 1943 class, în partea centrală, şi Carici
echinatae – Sphagnetosum (Balazs 1942) Soo 1955 in zona periferică.
În partea sudică se întâlneşte comunitatea Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943.
20 specii de plante (din totalul de 61 al florei Mohoşului) sunt protejate pe Lista Roşie a
Cormofitelor din România: Andromeda polifolia L., Carex limosa L., Cnidium dubium Thell., Comarum
palustre L., Dactylorhiza maculata Soó, Drosera rotundifolia L., Drosera obovata Mert. et Koch, Dryopteris
Asociaţia Pro Szent Anna
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cristata L., Empetrum nigrum L., Juncus bulbosus L., Lysimachia thyrsiflora L., Menyanthes trifoliata L.,
Microstylis monophylos Lindey, Pinus sylvestris L., Salix aurita L., Scheuchzeria palustris L., Sparganium
minimum Wallr., Stellaria longifolia Muhl., Vaccinium oxycoccus L., Vaccinium microcarpum A. Blytt.
Habitate Natura 2000:
3160 - Lacuri şi bălţi distrofe naturale
7150 - Depresiuni pe substraturi turboase
*7110 - Turbării active
*91D0 - Turbării împădurite
9410 - Păduri acidofile temperate cu Picea (Vaccinio-Piceetea)
9130 - Păduri tip Asperulo-Fagetum
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CAPITOLUL 2 – FLORA ŞI FAUNA PROTEJATĂ A SITULUI ROSCI0248
Tipuri de habitate protejate
La nivelul sitului se conservă următoarele habitate de interes comunitar:


6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin 0,1%;



7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante nefixate de substrat 10 %;



91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)2%;



91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 10 %;



9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 10 %;



7110 * Turbării active 15 %;



91D0 * Turbării cu vegetaţie forestieră 50 %

Specii de amfibieni şi reptile
Situl conservă următoarele specii de amfibieni şi reptile:
Amfibieni


Salamandra maculosa (specie periclitată)



Triturus cristatus



Bombina variegata,



Triturus montandoni.

Salamandra maculosa

Triturus cristatus

Bombina variegata

Triturus montandoni
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Reptile


Lacerta vivipara (specie vulnerabilă)



Lacerta agilis

Lacerta vivipara

Lacerta agilis

Nevertebrate




Pisidium cinereum

o Diffligia globulosa



Pisidium obtusan, obsturatum?

o D. urceolata



Anisum/anisus leucostomus

o D. acuminata



Cyclops phaleratus

o Nebela collaris



Cupris ornata

o Arcella vulgaris



Cyclops viridis

o Trinema enchelys



C. affinis

o Acthinophrys sol



C. pulbera



C. ornata



C. ovum



Pleuroxis nanus



Alona costata

o Notommata tuba



A. tuberculata

o Diglena lacustris



Camptocercus rectirostris

o Colurus uncinatus



Ceriodaphnia pilchella

o Brachionus urceolaris



Moina banffy

o B. militaris



Lycosa prativaga

Protozoare:

o Stylonichia mytillus


Rotifere:
o Rotifer vulgaris
o Philodinia erytrophtalma
o P. roseola



Mitopus morio



L. lugubris



Haemopis notax, vorax



Daphnella brachyura
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Specii de plante


Ligularia sibirica (1758) – plantă de interes comunitar



Calamagrostis neglecta (specie vulnerabilă)



Stellaria longifolia (specie vulnerabilă)



Andromeda polifolia



Vaccinium oxycoccos



Sparganium minimum



Lysimachia thyrsiflora



Pinus silvestris ssp. Turfosa – specie atacată de dăunători!



Drosera obovata



Drosera rotundifolia

Ligularia sibirica

Calamagrostis neglecta

Sparganium minimum

Lysimachia thyrsiflora

Stellaria longifolia

Andromeda polifolia

Vaccinium oxycoccos

Drosera rotundifolia

Drosera obovata

Pinus silvestris ssp. Turfosa
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La nivelul sitului au fost identificate şi următoarele specii de interes conservativ naţional:
Rana temporaria, Dryocopus martius,

Fringilla coelebs, Motacilla alba,

Motacilla cinerea, Turdus

torquatus, Anthocharis cardamines, Apatura iris, Aphantopus hyperantus, Argynnis paphia, Callophrys
rubi, Colias croceus, Colias hyale, Cupido minimus, Erebia medusa, Erynnis tages, Hepialus humuli,
Leptidea sinapis, Limenitis camilla, Lycaena tityrus, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melitaea athalia,
Nymphalis antiopaI, Pararge aegeria

Polygonia c-album, Polyommatus icarus, Sphinx ligustri, Triodia

sylvina, Betula pubescens, Calamagrostis stricta, Calluna vulgaris, Carex curta, Carex echinata, Carex
elongata, Carex limosa, Carex nigra, Carex pauciflora, Carex rostrata, Carex vesicaria, Empetrum
nigrum, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Eriophorum vaginatum, Galium palustre, Menyanthes
trifoliata, Molinia caerulea, Pinus sylvestris, Potentilla palustris, Salix aurita, Scheuchzeria palustris,
Sphagnum angustifolium, Sphagnum sp.,

Vaccinium microcarpum, Vaccinium vitis-idaea.
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CAPITOLUL 3 – PROBLEMA TINOVULUI MOHOŞ
Pinul comun (Pinus sylvestris) şi cel pitic (Pinus tufosa), ce intră în compoziţia speciilor lemnoase din
cuprinsul celor 80 ha de rezervaţie, sunt afectate de înroşirea coronamentului şi uscare cauzate de atacul
mai multor specii de insecte dăunătoare. Există 5 focare de înmulţire în masă a acestor dăunători,
fiecare cuprinzând o suprafaţă de 25-30 de ari.
Istoricul calamităţii începe în urmă cu 3-4 ani, când în zona pârâului Veres au apărut primii
arbori la care culoarea coronamentului s-a schimbat şi au început să arate semne de îmbolnăvire. La
început problema nu s-a arătat serioasă, numărul arborilor bolnavi fiind destul de mică.
Anul acesta, odată cu observarea înmulţirii zonelor infestate la iniţiativa Composesoratului Sfânta
Ana s-a realizat o inspecţie în teritoriu de către o comisie compusă din specialişti de biologie, silvicultură,
şi de mediu. Pe urma inspecţiei s-a întocmit o notă de constatare realizată de Dl. dr. Ing. Mihalciuc Vasile
specialist renumit în domeniul problemelor de protecţia pădurilor, după care s-au solicitat avizul şi
recomandările Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii ale Academiei Române. Cele două
documente care detaliază elocvent situaţia sunt reproduse in continuare:

NOTĂ DE CONSTATARE
Subsemnatul, dr. Ing. Mihalciuc Vasile - Persoană Fizică Autorizată pe probleme de
protecţia pădurilor, m-am deplasat astăzi 15 .05.2014 în raza ocolului silvic de regim Ciuc Rezervaţia Ştiinţifică Tinovul Mohoş unde, în prezenţa domnilor Ing. Orbán Zoltán, Ing.
Babos D. Gusztáv şi tehn. Szentes Tibor, din partea ocolului, Tehn. Ábrahám Levente din
partea composesoratului comunei Lăzăreşti, Kerezsy László, custode rezervaţie şi Benedek
Péter, director, am verificat starea sanitară a pădurii din perimetrul rezervaţiei. Cu această
ocazie am constatat şi stabilit următoarele:
- Pinul comun (Pinus sylvestris) şi cel pitic (Pinus tufosa), ce intră în compoziţia
speciilor lemnoase din cuprinsul celor 80 ha de rezervaţie, sunt afectate de înroşirea
coronamentului şi uscare. Fenomenul s-a declanşat cu 3-4 ani in urmă şi s-a intensificat în
timpul secetei pronunţate din cursul anului 2012. Pe fondul slăbirii fiziologice s-a declanşat
atacul gândacilor de scoarţa ai pinului, iniţial la exemplare izolate, iar ulterior a devenit
fenomen masiv, cu precădere în cursul anului trecut.
- Observaţiile şi analizele de arbori în teren arată existenţa a 5 focare (a se vedea harta
anexată) de înmulţire în masă a acestor dăunători, fiecare cuprinzând o suprafaţă de 25-30
de ari. Numai focarul iniţial având în jur de 100 arbori uscaţi, situat lângă Pârâul Roşu, este
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inactiv, în sensul că arborii sunt părăsiţi de insecte de scoarţă, celelalte 4 focare analizate
sunt încă active, având sub scoarţa arborilor, în diferite proporţii, insecte active, pregătite
pentru zborul de ieşire sau producând infestarea aceloraşi arbori sau a celor din imediata
vecinătate.
- Din rândul dăunătorilor depistaţi pe trunchi sub scoarţa arborilor menţionăm
următoarele specii: Ips sexdentatus (40 familii/m2), Ips acuminatus (350 familii/m2)
Blastophagus piniperda (200 familii/1n2), Blastophagus minor (320 familii/m2), Ips laricis
(32 familii/m2) şi Pissodes notatus (40-50 larve/m2). După densitatea galeriilor atacul
acestor dăunători este foarte puternic, ceea ce arată existenţa unui nivel ridicat al
populaţiilor respective în zonă şi un pericol iminent pentru restul pinului din rezervaţie
neinfestat încă. Părţile mărunte din arbori, respectiv vârful şi crăcile sunt populate, pe lângă
Ips acuminatus şi de Pityogenes bidentatus, P. quadridens şi bistridens, densitatea atacului
acestora din urma fiind de asemenea foarte puternică (peste 300 familii/m2), iar ca o
menţiune importantă este aceea ca aceşti dăunători au caracter primar, în sensul că atacă şi
arborii sănătoşi. Pe lângă insectele de scoarţă menţionate mai sus, apar şi infestări cu
dăunători xilofagi, respectiv cei ce intră în lemn - Trypodendron lineatum (peste 100
intrări/m2), Tetropium castaneum, Callidium violaceum şi Criocephalus rusticus (50-75
intrări/m2). Cu excepţia speciilor xilofage Tetropium castaneum, Callidium violaceum si
Criocepha rusticus, care vor zbura in iunie, celelalte sunt deja active, în sensul ca a început
zborul lor în martie (Pissodes notatus), în cursul lunii aprilie (Blastophagus sp.,
Trypodendron Lineatum, Ips sexdentatus) şi la început se mai (Ips acuminatus, Ips laricis şi
Pityogenes sp.)
Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de pericolul pe care îl prezintă aceşti
dăunători pentru existenta pinului în rezervaţie, se impun urgent o serie de măsuri de
combatere a dăunătorilor prezentaţi şi de prevenire a extinderii calamitaţii. In acest sens se
recomandă evacuarea din perimetrul rezervaţiei a arborilor ce prezintă semne evidente de
infestare - scurgeri de rumeguş şi răşină pe trunchiuri, rărirea si decolorarea sau înroşirea
coronamentului. Odată evacuat materialul in afara pădurii, se va proceda la arderea
vârfurilor si a cracilor, având grija evitării incendiului de pădure. Pana la evacuarea
materialului lemnos, în cuprinsul acestor focare, este necesară amplasarea curselor tip aripa
sau barieră amorsate cu nade feromonale specifice dăunătorilor Ips sexdentatus şi Ips
acuminatus, pentru care se va face de urgenţă solicitarea Institutului de Chimie din Cluj
Napoca. În total se apreciază, orientativ, un necesar de cel puţin 100 de curse si 200 de nade
feromonale, câte 100 pentru fiecare din cele două specii menţionate, nadele fiind
reîmprospătate după 6 săptămâni de funcţionare. După evacuarea arborilor infestaţi din
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rezervaţie, cursele se vor reamplasa pe marginea ochiurilor create, la 10m de lizieră şi la
15m distantă între ele.

Documentul este semnat şi ştampilat de:
dr. ing. Mihalciuc Vasile - PFA pe probleme de protecţia pădurilor
ing. Orbán Zoltán, ing. Babos D. Gusztáv, tehn. Szentes Tibor - Ocol Silvic de Regim Ciuc
tehn. Ábrahám Levente – Composesoratul Sfânta Ana
Kerezsy László, Benedek Péter – Custode rezervaţie

AVIZ

ACADEMIA ROMÂNĂ
COMISIA PENTRU OCROTIREA
MONUMENTELOR NATURII

În urma analizei documentele anexate cu privire la situaţia actuală a arboretelor de pin
din rezervaţia naturală Lacul Sf. Ana – Tinovul Mohoş (în primul rând nota de constatare),
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii avizează favorabil executarea lucrărilor
necesare pentru stoparea şi extinderea fenomenului de uscare a pinilor din rezervaţia
naturală Sf. Ana – Tinovul Mohoş: tăierea şi îndepărtarea arborilor uscaţi; tăierea şi
îndepărtarea arborilor infestaţi cu dăunători; instalarea de curse feromonale.
În viitor va fi probabil necesară refacerea arboretelor, prin plantarea de puieţi de pin,
proveniţi din surse locale (din pepiniere sau lăstari din pădure)

Documentul este semnat şi ştampilat de:
Dr. Dan Munteanu – Preşedinte CMN
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Situaţia din rezervaţie la data de 12 iunie 2014
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Insectele dăunătoare (ilustraţii):

Ips sexdentatus

Ips acuminatus

Blastophagus minor

Blastophagus piniperda

Pityogenes bidentatus

Trypodendron lineatum

Pityogenes quadridens

Tetropium castaneum

Callidium violaceum

Criocephalus rusticus

Pissodes notatus
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CAPITOLUL 4 – PLANUL DE ACŢIUNE
Pentru îndepărtarea pericolului şi prevenirea reizbucnirii infestaţiei cu insecte dăunătoare,
bazându-ne pe opinia şi expertiza biologilor, a specialiştilor din domeniul ocrotirii mediului şi a
silviculturii am elaborat următorul plan de acţiune:
1. Realizarea cât mai urgent al unui studiu de impact şi de prevenire, în scopul
elaborării planului detaliat de acţiune. – Studiul de impact realizat de specialişti va
arăta metoda optimă şi cea mai eficientă pentru îndepărtarea calamităţii. Se doreşte ca
în cursul activităţilor de exploatare să se reducă la minim impactul negativ asupra solului
şi vegetaţiei rezervaţiei. Studiul va oferi soluţii şi pentru activităţile de prevenire a
extinderii/reizbucnirii atacului insectelor şi modul de protejare a vegetaţiei sănătoase.
Având în vedere recomandările specialiştilor se va trece la paşii următori:
2. Exploatarea arboretului afectat
3. Îndepărtarea masei lemnoase exploatate de pe teritoriul rezervaţiei. – În momentul de
faţă, până la realizarea studiului de impact, se pare că metoda cea mai bună este
construirea unui podeţ modular suspendat (pentru protejarea solului şi vegetaţiei
tinovului), evacuarea masei lemnoase exploatate făcându-se manual sau prin utilizarea
unui troliu amplasat în afara zonei cu vegetaţie protejată.
4. Prevenirea extinderii infestaţiei
5. Distrugerea crengilor şi vârfurilor arborilor tăiaţi
6. Achiziţionarea puieţilor şi replantarea zonelor infestate
7. Organizarea observării zonelor infestate cu scopul prevenirii reizbucnirii/extinderii
infestaţiei până la revenirea la normalitate.
În urma calculelor preliminare rezultă că pentru realizarea programului de salvare a vegetaţiei
rezervaţiei bugetul necesar este de circa 420.000-425.000 lei (~95.000-97.000 Euro)
Realizarea programului este un efort financiar imens, fondurile disponibile fiind cu mult sub
cheltuielile preconizate, orice ajutor fiind mai mult decât bine venit.
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