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FITOREMEDIERE 
folosirea plantelor compatibile între ele în 

scopul decontaminării și igienizării mediului 
înconjurător

+ 

BIOINGINERIE 
substitut pentru lucrările de inginerie clasică, 
utilizând materiale naturale/biodegradabile 

pentru zonele cu taluzuri



Este un mijloc de conservare sau refacere a numeroase

servicii ecosistemice: 

- Fotosinteza

- Sechestrarea carbonului

- Producția de biomasă 

- Producția de materie organică

- Îmbunătățirea calității apei

- Reducerea poluării atmosferice și fonice

- Atenuarea efectului de insulă urbană și reducerea insolației 

- Furnizarea de hrană și habitate pentru biodiversitate 

- Producerea, stabilizarea și extracția nutrienților

- Protecția solului

- Valoare estetică 

Stabilirea de la momentul înființării, la 2 ani și după 5 ani după plantare, Fiume 

Noncello, Italia 







SITUAȚIA EXISTENTĂ 



Încadrare în zonă 
(sursa: adaptat după Google Earth)



Situația existentă 
(sursa: adaptat după Google Earth)



Nisip și argile cu consistență redusă 

ZONELE DE LUNCĂ

Da, pe sectoarele în pantă 

Potențial – taluzul drumului Vâlcele-Apahida

Tasări – da, terenul fiind format din 
pământuri cu consitență redusă și umiditate 
ridicată. 

RISC DE ALUNECARE

Depozite deluviale, preponderent 
argiloase, cu intercalații de nisip și 
fragmente de tuf. 

ZONELE DE VERSANT 

0-1 m sol vegetal

1-12 m deluvial argilos

Prezența sării – semnalată prin numeroase 
izvoare de apă sărată în proximitate 

FORAJ ZONA SĂRĂTURII



Clasele de calitate a apei estimate pe baza comunităților de nevertebrate bentonice pe cursul 

râurilor Zăpodie și Mălăroiu

(codul culorilor: roșu – calitate proastă), portocaliu – calitate slabă, galben – calitate mediocră

(sursa: Studiu de fezabilitate) 



ANALIZE FIZICO-CHIMICE

Corp de apă Element de calitate
Încadrarea ecologică / Element de calitate

Draft PMB 2022-2027

Încadrarea ecologică / Element de calitate

Sinteza calității corpurilor de apă din b.h. Someș-

Tisa

RORW2.1.31.17_B1

Zăpodie

Fitoplancton Necunoscut -

Fitobentos Slabă Slabă

Faună nevertebrată bentonică Moderată Moderată

Faună piscicolă Nu se aplică -

Regimul hidrologic Foarte bună -

Continuitatea râului Foarte bună -

Condiții morfologice Moderată -

Condiții termice Foarte bună Foarte bună

Condiții de oxigenare Moderată Moderată

Salinitate Moderată Moderată

Nivel de acidifiere Foarte bună Foarte bună

Concentrațiile nutrienților – azot Moderată Moderată

Concentrațiile nutrienților – fosfor Moderată Moderată

Poluanți specifici neprioritari Bună Moderată

Poluarea cu substanțe prioritare periculoase Proastă Proastă

Rezultatele pentru elementele fizico-chimice din cursul de apă Zăpodie – zona studiată

(sursa: Studiu de fezabilitate 2021-2022)



Rezultatele pentru elementele fizico-chimice din cursul de apă Zăpodie – zona studiată

(sursa: Studiu de fezabilitate 2021-2022)

Anul Substanțe care au determinat o stare chimică inferioară

2010 Cd

2011 Hg și Ni

2012 Pb și Ni

2013 Cd,Hg,Ni

2014 Consideră starea chimică negativă dar nu înregistrază depășiri

2015 Cd

2016 Bună

2017 Bună

2018-2020 Cd + Pb

ANALIZE FIZICO-CHIMICE



Vegetație cu aspect fragmentat.

Prezența speciilor dezvoltate spontan, 
preponderent graminee.

Prezența speciilor alohtone, precum 
Robinia pseudoacacia, Fraxinus 
pennsylvanica, Ambrosia atermisiifolia, 
Xanthium spinosum, Xanthium 
strumarium.

 În zona cu animale mari s-a remarcat 
lipsa vegetației. 

Amplasamentul la nord de fostul depozit de deșeuri Pata Rât



Zone împânzite cu Phragmites australis 

Zone unde se remarcă exemplare arbustive



Zona adiacentă fostului depozit de deșeuri, alături de zona de protecție a centurii 

Apahida-Vâlcele



PROPUNEREA DE AMENAJARE 



Amestec din semințe – sortiment de plante perene hidrofile 

COMPOZIȚIA AMESTECULUI (Fabaceae, Poaceae, alte familii botanice)

Plante floricole hidrofile 50%: Achillea ptarmica, Alisma plantago-aquatica,

Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum, Stachys palustris, Lysimachia

vulgaris, Barbarea vulgaris, Anthryscus sylvestris, Cirsium palustre,

Filipendula ulmaria, Galium album, Lysimachia vulgaris, Silene diodica,

Lychnis flos-cuculi, Lotus pedunculatus

Graminee 50%: Juncus effusus, Festuca pratensis, Agrostis gigantea, Poa

palustris, Molinia caerulea, Festuca arundinacea



Compoziția ruloului 

Carex acutiformis, Carex flacca, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Juncus

inflexus, Phalaris arundinacea, Glyceria maxima;



SPECII UTILIZATE ÎN SALTELELE FASCINELOR DIN NUIELE: Alisma

plantago-aquatica, Iris triflora, Typha latifolia, Sagittaria latifolia,

Mentha aquatica;



Arbori

În apropierea apei: Salix caprea, Salix alba, Alnus glutinosa, Alnus incana, Quercus 

palustris;

În zonele de versant: Ulmus minor, Quercus palustris, Acer platanoides;

Arbuști

Rosa canina, Prunus spinosa, Crataegus monogyna;



Detaliu de amenajare pentru fragmentul central, rulouri prevegetate și saltele antierozionale

amplasate pe ambele maluri, fascine pe malul drept, rulouri mal stâng

VEGETAȚIE ARBORICOLĂ:

Salix alba, Salix caprea, Salix fragilis, Alnus glutinosa, Alnus incana, Populus nigra

VEGETAȚIE ARBUSTIVĂ:

Salix viminalis, Viburnum opulus, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Morus alba, Crataegus

monogyna

SPECII UTILIZATE ÎN COMPOZIȚIA RULOURILOR: Carex acutiformis, Carex flacca, Iris pseudacorus, Juncus

effusus, Juncus inflexus, Phalaris arundinacea, Glyceria maxima.



Detaliu de amenajare pentru fragmentul sudic, plante halofite Amestec de semințe – sortiment de plante perene și graminee halofite

COMPOZIȚIA AMESTECULUI

Plante floricole perene (50%): Achillea millefolium, Campanula rotundifolia,

Centaurea cyanus, Centraurea jacea, Galium album, Hypochaeris radicata,

Jasione montana, Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Medicago

lupulina, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Silene

vulgaris, Trifolium arvense, Trifolium dubium.

Graminee (50%): Agrostis capillaris, Bromus hordeaceus, Festuca ovina,

Festuca rubra, Lolium perenne, Poa pratensis.

VEGETAȚIE HALOFITĂ

Arbori: Alnus glutinosa, Acer platanoides;

Arbuști: Euonymus europaeus, Crataegus monogyna;



MONITORIZAREA SUPRAFEȚELOR DE HABITAT RENATURATE 

Vizitarea locațiilor în zona de studiu unde se va interveni cu acțiuni de eliminare a speciilor invazive și plantări de specii autohtone.

Se va urmări evoluția habitatului pe parcursul a 3 ani, prin deplasări și fotografii realizate la punct fix.

În cazul observării apariției speciilor invazive, se va interveni cu măsuri de combatere a acestora.

Se vor urmări sectoarele de râu care vor fi reconectate la cursul principal pentru a observa evoluții în cadrul speciilor de plante sau animale (specii sau

habitate noi, fenomene de eroziune care au posibilitatea de a împiedica fenomenul de renaturare)

Perioadele de monitorizare presupun deplasări de două ori pe an, la începutul sezonului de vegetație și în plin sezon de vegetație.

Materialul vegetal erbaceu (plante perene și graminee) va fi cosit de până la 3 ori pe an. Materialul vegetal rezultat va fi depozitat în containere, preluat și

transportat în locații autorizate, unde vor fi incinerate.



CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

CREAREA UNEI STABILITĂȚI ÎN TIMP A ECOSISTEMULUI, CARE VA AJUNGE

SĂ SE AUTO-SUSȚINĂ ÎN MOD NATURAL, DE PREFERAT CU INTERVENȚII

ANTROPICE MINORE

CREȘTEREA REZISTENȚEI ȘI REZILIENȚEI ECOSISTEMULUI

CONSIDERAT

Se recomandă să se ia toate măsurile pentru protejarea biodiversității în timpul lucrărilor de amenajare. Perioada de vârf a păsărilor care cuibăresc este între 1

martie și 31 iulie și se recomandă ca lucrările de întreținere să fie realizate în afara acestei perioade, pe cât posibil.

Arborii individuali sau grupurile de arbori ce urmează a fi păstrați vor fi protejați corespunzător, cu gard de protecție care va ține la distanță de trunchiul arborilor

lucrările care ar putea fi dăunătoare.

Speciile noi propuse sunt alese în funcție de dimensiune, adaptabilitate și contribuție ecologică.

Din punct de vedere estetic, peisajul format va avea aspect naturalistic, specific malurilor umede și verzi.

URMĂRIREA ÎN TIMP

Unele exemplare propuse precum arbori, puieți sau plante tinere se vor adapta mai bine decât altele în procesul de evoluție naturală.

Fiind o lucrare naturalistică și cu caracter ecologic, deteriorarea materialului vegetal se va realiza în proporție de 10-15%.

În cazul în care acest procent a fost depășit, se impun măsuri de completare a vegetației, care revin în sarcina beneficiarului.
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Vă mulțumesc pentru atenție! 


