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Abstract
The paper "The anthropic pressure on the forestry area in Prahova County” describes the way
in which man brings changes to the natural environment through various social and
competitive economic actions. At the same time, it proposes to argue and explore from its
own perspective the contradictory nature of the natural space through the vision of the modern
world. Throughout the work, we have reported the main phenomena that occur in the
anthropication process on forestry and it has been noticed that the man in order to satisfy his
own desires does not respect certain rules of environmental protection.
Cuvinte cheie: forest, anthropogenic factors, envinroment, land, ecosystem.
Clasificarea JEL: Q23 Forestry
1. INTRODUCERE
Lucrarea de faţă îşi propune să surprindă aspecte importante din ciclul spaţiului silvic
deţinut de Judeţul Prahova prin integrarea presiunii antropice. Totodată scopul cercetării, este
acela de a contribui cu componente de noutate întemeiate ştiinţific, observând cunoaşterea în
totalitate a impactului uman asupra vegetaţiei forestiere, de a integra o categorie de contribuţii
practice şi teoretice pentru a preveni şi a combate procesul infracţional din păduri şi nu în
ultimul rând, luarea anumitor măsuri pentru a reface ecosistemele forestiere care au fost
afectate antropic. În evoluţia pădurii româneşti, omul a avut şi are un rol destul de important
atât in sens pozitv, dar şi negativ. Necesităţile care au apărut pe parcurs au dus în timp la
defrişări masive asupra multor suprafeţe din România, de aici nelipsind şi Judeţul Prahova.
Suprafaţa de păduri din ţara noastră s-a redus considerabil de la 75% în anul 1995 la 29 % în
anul 2012 conform surselor furnizate de FAO şi EUROSTAT. Structura lucrării este una
destul de concisă si surprinde cele mai importante aspecte ale spaţiului silvic din Prahova
precum: biodiversitatea si presiunile antropice asupra acesteia, creşterea acoperirii terenurilor
şi schimbarea peisajelor şi a ecosistemelor prin care se poate concluziona, faptul că
dezvoltarea economică în urma gradului de antropizare este totuşi nesuţinută prin degradarea
pe care o aduce mediului înconjurător.
Despăduririle ilustrează cele mai clare modificări într-un peisaj şi au un impact vizual
destul de puternic asupra privitorului mai ales în zona montană specifică Judeţului Prahova,
dar şi în trunchiurile masive de pădure existente odinioară.
Având în vedere toate aceste aspecte populaţia fie ea de la oraş sau de la sat trebuie să
aibă grijă de mediul înconjurător şi să îl ocrotească cât se poate de mult prin diferite acţiuni de
la cele mai simple pâna la cele mai complexe, deoarece este singurul care ne oferă o stare de
relaxare, doar atunci când privim şi simţim pădurile verzi şi răcoroase.
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Biodiversitatea Judeţului Prahova.
Din cauza unei diversităţi aparte de habitate şi biotopuri, Judeţul Prahova este
înzestrat de o bogată floră şi faună sălbatică, din care cu greu lipsesc relictele glaciare,
speciile rare şi speciile de importanţă comunitară, însă din cauza presiunii apărute din partea
activităţilor antropice mai exact: solicitarea extinderii teritoriului intravilan, anumite proiecte
pentru dezvoltarea turismului în zonă sau alte activităţi tradiţionale, precum exploatarea
lemnului sau păşunatul, riscăm restrângerea zonei pentru multe dintre aceste specii. Cu toate
acestea de menţionat sunt câteva cadre naturale care au o capacitate excepţională pentru
patrimoniul Prahovei, din cauza rezistenţei anumitor plante şi animale în zonă ca de exemplu:
Pădurea din Plopeni, Pădurea de mesteacăm Măneciu, Pădurea Glodeasa, Lacul Bâlbâietoarea
sau stanca Tohani (Rusali, 2013, p7) .
Cu toţii ştim că teritoriul ca peisaj nu poate fi despărţit de aspectul său fizic clar, iar
cunoaşterea acestuia trebuie implementată prin evidenţierea elementelor materiale şi cele
structurale care îl alcătuiesc, introducând habitatele naturale şi ecosistemele într-un spaţiu.
Printre cele mai importante caracteristici în vederea protejării mediului se regăseşe şi
înfăptuirea regimului de ocrotire pentru zonele naturale care includ o floră şi o faună
deosebită. De-a lungul timpului au fost identificate în fondul forestier al Judeţului Prahova,
620 de unităţi amenajistice , care deţin terenuri deteriorate sub acţiunea factorilor antropici
sau naturali. Pentru îmbunătăţirea parcelelor degradate de pe raza întregii zone, prin
reîmpădurire, se obligă executarea anumitor plantaţii cu diferite specii: măceşul cultivat,
cireşul amar, salcâmul. Odată cu scoaterea investiţiilor din fondul forestier se modifică şi
suparafaţa pădurilor, deci în majoritatea cazurilor defrişarea învelişului vegetal cu înlocuirea
categoriei de folosinţă a respectivului teren (Cocean, Vlăsceanu și Negoescu, 2002, p. 98) .
Chiar dacă cei care beneficiază de aceste retrageri din fondul forestier sunt obligaţi de
lege să ofere în schimb alte suprafeţe de teren pentru a se reîmpădurii, localizarea acestora
se află de cele mai multe ori pe raza altor judeţe şi de aici apare deficitul de fond forestier.
Indiferent de cât de mult se compensează cu alte terenuri în vederea obiectivelor realizate, se
pierd fâşii de pădure destul de valoroase şi durează o bună perioadă de timp (zeci de ani),
pentru a obţine din nou aceleaşi funcţii ecologice care s-au pierdut prin defrişarea zonei
respective. Aşadar, chiar dacă suprafața de fond forestier îşi păstrează aceleaşi caracteristici,
habitatele nu se mai recuperează, iar în cele mai dese cazuri o defrişare de pădure în zona
montană este înlocuită cu reîmpădurirea de alte specii pe o zonă de câmpie, rezultând clar un
declin nefavorabil asupra ecosistemului (Cocean, Vlăsceanu și Negoescu, 2002, p. 101).
Presiuni antropice asupra biodiversităţii-Acoperirea terenurilor
În zilele noastre biodiversitatea suferă importante modificări atât din punct de vedere
al cadrului natural prin folosirea terenurilor care sunt deţinute de păduri pentru a reduce
poluarea, cât şi din punct de vedere economic prin totalitatea suprafeţelor care sunt cultivate
pe anumite terenuri agricole în zonele cele mai favorabile prin prisma climatului. O
importanţă deosebită este reprezentată de cunoaşterea modului prin care se acoperă şi se
utilizează terenurile pentru diferite acţiuni legate de dezvoltarea eonomică şi socială,
pierderea acestora şi degradarea altor habitate. Modalitatea prin care se ocupă terenurile este
influenţată în mod direct de modul în care se utilizează aceasta şi împreună sunt rezultatul
celor mai multe modificări care apar şi la nivel planetar, mai exact cele climatice.
Întrebuinţarea terenurilor şi modificarea acestora produce şi, totodată, afectează direct
schimbul de gaze cu efect de seră între atmosferă şi ecosistem. De cele mai multe ori factorii
determinanţi în schimbarea utilizării tuturor terenurilor în funcţie de diferite scări spaţiale şi
temporale sunt clima tehnologia şi economia. Când unui teren i se schimbă utilizarea acestuia
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de regulă se asociază cu schimbarea în acoperirea terenurilor şi o shimbare grupată cu emisiile
de carbon. Un bun exemplu poate fi următoarea situaţie: prin defrişarea unei unei păduri
depozitele de carbon de deasupra solului fie sunt eliminate ca produse, fie se reîntorc înapoi
în atmosferă prin anumite descompuneri microbiene.
Toate rezervele de carbon existente în sol vor fi si ele afectate, în funcţie de
tratamentele aduse ulterior solului. În urma compensării, aceste rezerve de carbon care se află
în biomasa de deasupra solului pot suferi din nou creşteri.
Potrivit lui Chris Hughton (1991), acesta a evaluat şapte feluri de schimbări ale
terenurilor şi utilizări ale acestora, în funcţie de cantitatea de carbon eliberată şi avem
următoarele:
 Schimbarea condiţiilor ecosistemelor de tip natural la terenurile care au
culturi permanente specifice;
 Modificarea condiţiilor ecosistemelor din cadrul natural pentru
deplasarea culturilor;
 Înlocuirea ecosistemelor naturale a păşunilor;
 Părăsirea terenurilor fragmentate şi a păşunilor;
 Recoltarea materiei lemnoase;
 Înfiinţarea unor noi plantaţii de pomi.
Se observă că suprafaţa de teren cultivată este în continuă scădere, pajiştile au luat
locul câmpurilor cu cereale existente odinioară şi numărul de animale din zonă este cu mult
mai mic faţă de cât se apreciază în mod normal. Toate acestea au dus şi la anumite consecinţe
prin care s-a reevaluat utilizarea terenurilor existente în văile judeţului, datorat faptului că o
mare parte din aceste furaje necesare pe timpul iernii se cultivează în apropierea acestor zone.
S-au luat şi alte măsuri ca de exemplu construirea infrastructurii de irigaţii, îmbunătăţirea
drumurilor, dezvoltarea agroturistică în zonele de deal şi de munte, inclusiv construcţia de
hoteluri şi a pârtiilor de schi. Ne dăm seama de aici că fiinţa umană este pionul principal în
acest joc al naturii. Acesta încearcă să îşi îmbunătăţească viaţa prin degradarea spaţiului
natural, uneori în mod inconştient (Cândea și Bran, 2001, pp. 196-197)
Suprafaţa fondului forestier din anul 2007 până în anul 2014 a înregistrat o scădere de
la 147.862 la 144.185, mai exact cu 30% din suprafaţa întregului judeţ. În prezent avem o
suprafaţă existentă de 693 de ha de regenerare a pădurilor, dintre care 365 de ha au fost
regenerate artificial. În următorii 5 ani se preconizează până la 90 de ha regenerate artificial şi
aproximativ 283 de ha regenerate prin md natural în baza programelor desfăşurate anual de
tăieri prevăzute în proprietatea publică de stat.
Direcţia silvică din Judeţul Prahova întruneşte pentru dezvoltarea sectorului silvic:
 Trei perimetre prin care se ameliorează terenurile deja degradate, mai exact o
suprafaţă de 117 ha;
 Un total de 1266 ha rezervaţii naturale de seminţe dintre care 500 de ha
reprezentate de răşinoase;
 Şase pepiniere disponibile în permanenţă pentru puieţii de răşinoase care
însumează o suprafaţă totală de 5 ha;
 Cinci pepiniere disponibile în mod regulat pentru arbuştii de foioase, acestea
având o suprafaţă totală de 59 ha;
 30 de pepipniere în cantoane proprii pentru puieţii de foioase şi răşinoase;
 10 ha de culturi special create pentru pomii ornamentali de Crăciun;
 9 ha de plante ornamentale pentru locuinţa proprie (arbori sau arbuşti).
Datorită faptului că terenul care este propus pentru agricultură este unul limitat şi din datele
statistice rezultă că este necesară o dezvoltare a terenurilor în alte scopuri în afară de cele
agricole, măreşte presiunea antropică asupra mediului înconjurător şi împrospătează
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concurenţa pentru spaţiul disponibil care există. În tabelul următor se observă schimbarea
peisajelor şi a ecosistemelor din Judeţul Prahova:
Tipul de teren
Suprafaţa naturală (neschimbată de
fiinţa umană) consacrată refacerii
resurselor esenţiale ale vieţii.
Întinderea agricolă pentru obţinerea
alimentelor de consum.
Zona care include pădurile
producătoare de celuloză şi lemn (sfera
economică).
Spaţiul destinat construcţiilor (industrie,
cai de comunicare, aşezări umane).

Suprafaţa (ha)
Existenţa a 45.095 ha de păduri care nu
sunt incluse în reglementările producţiei
( acestea incluzând zonele naturale
protejate, 9,56%).
24.162 de ha reprezentând 58%.
99.072 de ha reprezentând 21%.
54.062 de ha reprezentând 11,44%.

Sursa: prelucrări proprii după Hughton, pag. 9

Tabelul 1. Structura terenurilor
Din tabelul de mai sus se poate observa că totalul suprafeţelor agricole destinate
construcţiilor este de 328.224 de ha ceea ce înseamnă un procent de 69% dintr-un total de
471.600 ha al teritoriului administrativ judeţean, indicând un grad ridicat de antropizare a
mediului natural din judeţ si puternice presiuni asupra acestuia. Se poate menţiona faptul că
deşi dezvoltarea economică este aducătoare de beneficii, este în acelaşi timp nesusţinută prin
degradarea pe care o aduce mediului, astfel că prosperitatea nu depinde numai de consumul
social, ci şi de funcţionalitatea corectă a mediului, de aceea trebuie să existe un echilibru între
consumul de resurse şi nevoile economice care apar (Păun, 2012, p.14). În măsura în care se
doreşte dezvoltarea economică a judeţului este necesară o analiză asupra tuturor factorilor
privind sacrificarea suprafeţelor naturale şi trebuie să se ţină cont mai mult de utilitatea
obiectivelor, decât de câştigul economic imediat. Despăduririle au un impact vizual destul de
puternic mai ales în rândul trecătorilor, al turiştilor care de obicei vin în astfel de vacanţe
pentru a observa minunatele bogăţii ale naturii, iar lipsa acestora poate creea un cadru
dezolant în faţa lor, chiar dacă vorbim doar de păduri, pentru că acestea compun trunchiul
compact al unei imagini de ansamblu. Modificările aduse pădurilor prin factorii generaţi de
om sunt în mare partea create pentru a aduce beneficii economice, neprivind în sfera largă
care pe termen mediu şi lung afectează ceea ce s-a creat în prezent. Atfel de modificări au loc
atunci când sunt create culoare pentru facilitarea transportului pe cablu, mai exact cel de
telescaun, bineînţeles în scop turistic şi să nu uităm nici de pârtiile de schi care pentru a fi
create se sacrifică o bună rezervaţie naturală (Cândea și Bran, 2001, p. 214).
Alte locuri afectate antropic sunt cursurile râurilor de apă, prin construirea anumitor
microhidrocentrale care afectează şi modifică traseul de curgere al apei, la rândul său afectând
deplasarea faunei de tip acvatic, ducând până la restructurarea albiei râului şi forţând uneori
modificarea clară a acestuia. Tot în judeţul Prahova se practică şi se dezvoltă de o bună vreme
un număr destul de mare de perimetre în urma cărora se exploatează balast, pietriş, nisip din
albiile râurilor de dimensiuni mici. Reconstrucţia ecologică are de suferit din aceste cauze
pentru că se poate modifica structura albiei, iar terenul şi vegetaţia suferă schimbări majore
atunci când balastierele introduc lucrări complexe pentru reamenajare.
Modificările făcute de om duc la degradarea spaţiului în care locuim dacă nu se pune
în balanţă fiecare aspect care doreşte să fie implementat fie el de orice fel. Într-adevăr ne
bucurăm atunci când confortul ne satisface dorinţele, însă de cele mai multe ori acest lucru se
întâmplă cu preţul naturii şi asta datorită lipsei de interes pe o periodă îndelungată, deoarece
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noi nu privim în ansamblu anumite lucruri şi le caracterizăm ca fiind importante pentru
momentul prezent, lăsând la o parte viziunea şi aspectele naturii care pentru moment ne dă
impresia că nu poate fi atât de rau.
Zonele naturale protejate din Judeţul Prahova
Pe întreg teritoriul al judeţului Prahova se identifică şapte arii de interes naţional
conform Legii nr.5, din anul 2000 mai exact:
Nr.
crt
1

2
3
4

Denumire
Parcul Natural Bucegi care include:
 Abruptul Prahovean
 Locul fosilifer Plaiul
Hoţilor
 Munţii Colţii lui Barbeş
Arinişul de la Sinaia
Tigăile din Ciucaş
Muntele de sare Slănic

Localizare

Suprafaţă (ha)

Prahova
Sinaia, Buşteni
Sinaia
Sinaia

8322 din care:
3478
6
1513

Sinaia
Comuna Măneciu
Slănic

1,037
3
2

Sursa: Prelucrări proprii după Legea nr.5, din 2000

Tabel 2. Structura teritorială
Primele trei rezervaţii din tabelul alăturat se află într-o zonă protejată inclusă într-o
categorie superioară sub denumirea Parcul Natural Bucegi, a cărui circumferinţă s-a stabilit
prin HG nr. 230/2003. Acest parc natural îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul a trei judeţe, şi
anume Prahova, Braşov şi Dâmboviţa, iar suprafaţa ocupată de judeţul analizat fiind de 8.322
de ha. Zonele care au fost menţionate mai sus nu acoperă în totalitate elementele naturale,
deoarece atât în interiorul lor, cât şi în afara acestora anumite habitate şi specii de interes
naţional sunt ameninţate. Un loc ce reprezintă de asemenea interes naţional este şi Pădurea
Plopeni, deoarece deţine elemente naturale specifice şi adăposteşte o categorie vegetală
endemică în România şi anume Peucedano rocheliani-Molinietum coeruleae2, întâlnită şi în
Ţara Haţegului şi Banat. Locul este caracterizat prim mlaştini care deţin un substrat de argilă,
iar nivelul apei freatice este destul de ridicat Arinişul de la Sinaia are o localizare situată în
exteriorul luncii râului Prahova, aflându-se la baza unui versant. Muntele de sare de la Slănic,
chiar dacă a dispărut în urma unor cauze naturale reprezintă în continuare o arie geologică
deosebită, construit pe un suport de sare, el este în continuare un adăpost pentru diferitele şi
numeroasele specii de floră şi faună din judeţ, dar totodată şi din întreaga ţară (Cocean și
Filip, pp. 13-15).
Pădurile cvasivirgine şi cele virgine sunt deosebite prin modul în care s-au păstrat
conservate, de aceea prezintă şi cel mai mare interes prin arboretele pure specific acestora cu
dimensiuni neîntâlnite la condiţiile ecologice destul de sărace din zonă. Împărţirea acestor
păduri s-au menţinut şi din cauza condiţiilor şi localizării acestora în locuri greu accesibile
omului, mai exact în văile adânci din Munţii Ciucaş. Din cauza faptului că pădurile naturale
au dispărut în cea mai mare parte a Europei, ele fiind înlocuite cu plantaţii, existenţa lor în
ţara noastră, provoacă un interes îndreptăţit. Se cunoaşte faptul că doar în munţii Bucegi
există 36 de tipuri naturale de pădure. Cele mai remarcabile arborete sunt cele de pâlcurile de
tisă, de zadă, zâmbru, tufişurile de jnepeni care în cele mai multe cazuri ascunde una dintre
2

Specia endemică Peucedanum rochelianum este caracteristică asociaţiei Peucedano rocheliani – Molinietum
coeruleae Boşcaiu 1965, asociaţie endemică în România.
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cele mai rare şi mai căutate specii de arbuşti din România şi anume Lonicera coerulea. Atât
în Munţii Ciucaş cât şi in Bucegi apar pe alocuri fragmente de habitat asemanătoare tundrei
apline, care este unică în Europa prin compoziţia sa florală.
Deasupra oraşului Sinaia, înspre Munţii Baiului, specialiştii de la instititutul de
Biologie din Bucureşti au identificat în interiorul pădurii de fag o subclasificare vegetală nouă
pentru ţara noastră care poartă numele de Fag-Scopolia carniolica care este o plantă toxică şi
este folosită în scopuri terapeutice.Bazinul Văii Doftanei mărginit la Est de Munţii Grohotiş şi
la Vest de Munţii Baiului, deţine un număr impresionant de habitate, depăşind cu succes
masivele muntoase din apropierea sa. Pădurea Glodeasa a fost certificată de către Instititul de
Biologie Bucureşti, ca fiind un cadru de o valoare excepţională prin numărul mare de habitate.
În comuna Valea Doftanei se află padurea „Foile Verzi” renumită pentru specia de măslin
oriental ce creşte în zonă. În apropierea comunei Valea Doftanei se află şi pădurea “Paltinu
Lac”, care adună specii arboricole: platinul de pădure, pinul neted, jugastru, larice.
Având în vedere toate cele afirmate mai sus se poate spune faptul că suprafaţa ariilor
care sunt protejate în judeţul Prahova nu este în deajuns pentru apărarea tuturor elementelor
naturale, care au fost identificate de-a lungul timpului prin diferitele cercetări existente.
Există şi anumite zone precum Poiana cu narcise,, Piatra Verde-Slănic care îndeplinesc
condiţiile şi îşi asumă drepturile de a fi declarate rezervaţii natural şi sunt reprezentate din
punct de vedere faunistic, geologic sau floristic.
CONCLUZII
În urma studiului analizat a presiunii antropice asupra spaţiului silvic din Judeţul
Prahova, s-a constat faptul că situaţia actuală nu este una tocmai favorabilă şi mai sunt multe
de înfăptuit pe această latură. Este absolut necesar ca întreaga reţea de arii protejate să fie
funcţională conform standardelor Uniunii Europene. Cu toate aceste aspecte, autorităţile şi
instituţiile publice manifestă un interes tot mai mare atunci când vine vorba de zonele
protejate. Este evident faptul că de la an la an specialişii în domeniu deţin mai multe
cunoştiinţe şi aceştia au devenit interesaţi să acceseze fondurile europene care sunt consacrate
în sectorul de protecţie a naturii, fapt ce reiese din cererile de finanţare tot mai des întâlnite în
ultima perioadă de timp.
Ţinând seama totuşi de relaţiile de interdependeţă dintre componenta calitativă şi cea
cantitativă a biocenozelor urmărind prin comparaţie zonele impurificate şi cele curate se
poate spune că în antropizarea spaţiului silvic Prahovean a existat o creştere treptată a
nivelului de acţiuni umane care au dus la degradarea zonei forestiere:
 O majorare asupra terenurilor şi a artificializării acestora prin diferite
construcţii ce s-au format, anumite servicii ori reţeaua de infrastructură
implementată;
 Luarea unor decizii care nu au un fundament suficient în ceea ce urmăreşte
localizarea proiectelor de tip rezidenţial, a construcţiilor în cea mai mare
parte, a serviciilor sau a căilor de acces.
 Controlarea privind comportamentul social deficitar în incluziune cu situaţiile
de mediu, la nivel de grup, dar şi individual, atât în aria decizională, cât şi in
cea civică.
În contextul antropizării spaţiului silvic acesta are nevoie de o mai bună relaţionare cu fiinţa
umnă şi să o facă să înţeleagă că îi oferă o gamă largă de “ produse finale”, dacă şi ea la
rândul său se îngrijeşte de aceasta. Întodeauna în natură trebuie sa existe acel echilibru aici
incluzând toate aspectele de ordin economic, social sau natural.
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