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Obiectivele fazei de execuţie (2016)
Obiectivul specific al acestei faze este „Proiectarea colectării de eșantioane”. În fiecare
zonă, cinci sit-uri independente de studiu vor fi alese în zone de mlaștini (nedrenate sau
reinundate), precum și în siturile drenate. Siturile nedrenate și reinundate (5) vor fi folosite în
toate măsurătorile pentru toate Pachetele de Lucru (PL), și conectate la experimentul
mesocosm al PL5. Siturile drenate (5) vor fi utilizate în PL4 și pentru variabilele selectate ale
PL2 și PL3. Ratele de formare ale turbei și comunitatea producătorilor vor fi analizate numai
în locuri umede, în timp ce comunitatea de descompunători va fi analizata atât în teren umed
și cât şi drenat, pentru a ţine cont de succesiunile de drenaj în siturile reinudate.
Rezumat
Obiectivul specific al acestei faze a fost: „Proiectarea colectării de eșantioane”. Siturile de
studiu selectate pentru eșantionare și instalarea experimentelor de teren sunt localizate în
vecinătatea imediată a satului Enisala delimitată de lacul Babadag la vest, Horstul
Dobrogean la nord, lacul Razim la est şi de delaul Tașburun la sud și sud –vest. În această
zonă s-au selectat, preliminar, 16 situri de studiu, 10 în zone naturale și 6 în zone drenate
din care se vor alege, la instalarea exeprimentelor în primăvara anului 2017, în final cinci situri independente de studiu în zone de mlaștini nedrenate și 5 în zone drenate. Cea mai mare
parte a unităţii, 82.32%, 1295,803 ha, se găseşte în regim de submersibilitate permanentă
sau semipermanentă. Grindurile joase şi poalele de grind se găsesc în regim de
submersibilitate periodică (2 - 3 luni pe an). O parte din acestea din urmă au fost dreanate și
desecate pentru agricultură. Suprafeţele fără regim de înmlăştinire sunt situate în partea
înaltă a horstului Dobrogean. Depozitele de fundament cuaternare a zonei (depresionare)
de studiu sunt alcătuite din luturi, luturi-nisipoase, poroase și permeabile 94,61 % corespund
zonelor drenate și 40.94% zonelor nedrenate. În activitatea de descrire și caracterizare a
sitului de studiu s-a elaborat modelul hipsometric al zonei. Din punct de vedere litologic
zona este constituită din depozite loessoide situate pe cote relative mai ridicate (o.51.0mrMN) și din depozite Holocene (nisipuri marine, mâluri, turbe) pe zonele mai joase.
Depozitele Holocene acoperă 68.93% iar cele loessoide 22.64%. Regimul climatic în care se
găseşte în zona Enisala este cel al zonei lagunare a Deltei Dunării, caracterizat (staţia
Jurilovca) printr-o temperatură medie anuală de 10.7°C – 10.9°C, o cantitate medie anuală
de precipitaţii de 365 mm şi o evapotranspiraţie potenţială de peste 760 mm. Deficitul anual
de umiditate poate depăşi 350 mm. Solurile organice sunt dominate în partea depresionară
naturala, partea drenată fiind caracterizată de prezența solurilor minerale maturate fizic.
Solurile organice sunt ocupate de stufărişuri dense în amestec cu Salix cinerea (zălog) și au
strate de turbă cu grosimi începând de la 0.9 – 1.2 m până la peste 5.2 m. Materialul organic
prezintă stări variate de descompunere de la hemic la sapric, are culori brune închise sau
negre şi cuprinde frecvent stratificaţii argiloase subţiri (soluri turboase organo – minerale).
Partea nedrenată a zonei de studiu se găseşte în întregime sub vegetaţie nativă. Cea mai
mare parte a teritoriului este ocupată de vegetaţie de mlaştină şi semimlaştină cu asociaţii ce
aparțin ordinului PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941. Aceste
formaţiuni sunt reunite în asociaţia Thelypterido-Phragmitetum, în care Thelypteris palustris
este adesea codominant cu Phragmites australis. Un tip caracteristic de stufăriș al zonei este
cel cu stufărişuri halofil-higrofile . O răspândire deosebit de largă o au asociaţiile de plaur
fixat acoperite alocuri cu Salix cinerea (zălog). Grindurile joase şi poalele grindului fluviatil
sunt ocupate de asociații din ordinal Thero-Salicornion (Br.-Bl. 1930) 1933. Reuneşte
asociaţiile vegetale de pe terenurile puternic salinizate formate din plante obligat halofite ale
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asociațiilor Salicornietum europaeae, Suaedetum maritimae Salsoletum sodae, AeloropoSalicornietum sau Puccinellio-Salicornietum ce se instalează în locuri depresionare sau
plane, pe soluri argilo-nisipoase, moderat sărăturoase, cu exces de umiditate primăvara şi cu
umezeală moderată la începutul verii.
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Descrierea Științifică și Tehnică
1. Introducere
Sub pământ biodiversitatea este formată din fungi, bacterii, archaea, animale și plante, care
influențază ca întreg funcționarea solului, în special prin controlul ratelor de producție și de
descompunere a materiei organice. Histosolurile au conținutul cel mai ridicat de carbon din
sol acumulat pe termen lung ca urmare a ratei de acumulare a materiei organice care
excede rata acesteia de descompunere. Proiectul REPEAT se adresează mecanismelor
care contribuie la formarea de turbă în turbării, în scopul de a îmbunătăți perspectivele de
restaurare a acestor ecosisteme amenințate, care oferă servicii ecosistemice vitale pentru
atenuarea efectelor schimbărilor climatice, hidrologiei regionale retenției nutrienţilor și
conservării biodiversității (Bonn et al. 2016)1. În Europa, majoritatea turbăriilor au fost grav
degradate datorită utilizării terenurilor. Drenajul a transformat turbăriile din rezervoare de
carbon în surse semnificative de gaze cu efect de seră (GES) și a făcut Europa Centrală după Indonezia – al doilea punct fierbinte, ca mărime, privind emisiile de GES de turbă la
nivel mondial (Joosten 2009). Formarea turbei este o condiție prealabilă pentru a reinstala
serviciile ecosistemice vitale oferite de ecosistemul mlaștinilor. Cu toate acestea, restabilirea
nivelelor ridicate a apelor subterane, în sine, de multe ori nu este suficientă pentru a restabili
formarea turbăriilor (Grootjans et al. 2012). În ciuda deceniilor de încercări, procesele care
controlează acumularea de turbă (inclusiv ratele, căile și cauzele lor) rămân necunoscute.
Cercetările anterioare privind circuitul carbonului în turbării s-au concentrat aproape exclusiv
pe turbării alimentate cu apă de ploaie cu mușchi de turbă (Sphagnum), în creștere ca model
predominant de formare a turbei. În contrast, în mlaștinile alimentate cu apă subterană,
rădăcinile și rizomii de rogozuri și ierburi cresc în vechea matrice de turbă pentru a forma
"turba de deplasare". Prin urmare, modelele de formare de turbă dezvoltate pentru mlaștini
(Clymo et al. 1998, Frolking et al. 2010) nu se aplică în totalitate acestora. REPEAT își
propune să clarifice mecanismele de formare ale turbei în mlaștini prin corelarea proceselor
biogeochimice cu structura comunitară a solului și a biodiversității, precum și pentru a
depozita în sol litieră de calitate, pentru restabilirea mecanismelor de formare a turbei.
Paludicultura (recoltarea de biomasă), va primi o atenție specială, deoarece a fost recent
recunoscută ca o abordare de management esențială, care permite conservarea durabilă a
turbăriilor umede sau reinundate.
2. Metode
Principala noastră întrebare de cercetare este cum factorii de mediu și managementul uman
interacționează cu biodiversitatea solului în determinarea ratelor de acumulare ale turbei în
mlaștinile nedrenate și reinundate. În particular, vom testa următoarele ipoteze de lucru:
Acumularea de turbă în mlaștini este controlată în mare măsură de proprietățile
intrinseci ale speciilor de plante vasculare. În afara de determinarea cantității (rata de
creștere) și calităţii (capacității de descompunere) a țesuturilor din rădăcini, trăsăturile
funcționale dependente ale speciilor conduc, de asemenea, la condițiile de mediu din
rizosferă (Ward și colab., 2009).
1

All citations listed under point 7 (Other relevant publications) or on publication lists of the
Researchers in Charge.
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Ratele de acumulare ale turbei în mlaștini sunt corelate negativ cu disponibilitatea
nutrienților; Efectele pozitive ale disponibilității nutrienților asupra productivității plantelor sunt
neutralizate prin descompunerea microbiană intensificată (Clymo 1983).
În mlaștinile drenate, plantele non-turbă formează un depozit de materii organice ușor
degradabile în orizonturile superioare ale solului. Acest lucru conduce la diferențe pe
adîncimea profilul de sol în stoechiometria de resurse între mlaștinile nedrenate și
reinundate.
Aceste diferențe în compoziția materiei organice pe profilul de sol, afectează structura
comunității de descompunere. În mlaștinile nedrenate, comunitatea cu ciuperci este limitată
între stratul superior oxic, și bacteriile anaerobe cu creștere lentă, de mai jos. În mlaștinile
reinundate, adâncimea de stratificare a descompunătorilor este mai puțin clară și este
formată din alte microorganisme.
Diferențele în compoziția materiei organice pe profilul de sol, împreună cu diferențele
în compoziția comunității de descompunători rezultă în ratele de descompunere mai mari și
în substanțele nutritive mai mari în mlaștinile reinundate decât în mlaștinile nedrenate.
În cazul în care se depășește un anumit prag de disponibilitate a nutrienților,
creșterea concentrațiilor de nutrienți în țesuturile rădăcinilor va duce la creșterea
descompunerii acestor țesuturi, care, la rândul lor, vor stimula descompunerea si vor spori și
mai mult disponibilitatea nutrienților. Bucla de feedback pozitiv rezultat va împiedica
acumularea netă de turbă și poate - chiar și în condiții anaerobe - duce la o pierdere netă de
turbă.
Pragul de mai sus, al substanțelor nutritive care induce această buclă de feedback
pozitiv, este determinat de trăsăturile funcționale ale plantelor și poate fi influențat și mai mult
de asociațiile micorizale.
Cositul și recoltarea biomasei de deasupra solului stimulează formarea de turbă și
biodiversitatea în mlaștinile reinundate prin scăderea disponibilității nutrienților. În contrast,
cositul și recoltarea reduce ratele de acumulare ale turbei și biodiversității în mlaștinile
nedrenate, prin schimbarea compoziției vegetației și a diversității funcționale a plantelor
(Kotowski et al. 2013).
In cadrul proiectului se vor analiza cele patru regiuni principale producătoare de turbă din
Europa Centrală (tabel nr. 1) .
Tabel nr. 1 Principalele regiuni producătoare de turbă din Europa Centrală
Tara

Zonele de studiu

România
NE-Poloniei

Delta Dunării
Mlaștinile
bazinului
Biebrza
Valea Peene
Zona Kempen

NE-Germaniei
Belgia, Olanda

Numărul de site-uri de studiu
Natural
Drenat
Reinundat
5
5
10
5
5
5

5
5

Zona noastră de studiu este Delta Dunării. Aceasta este cea mai mare zonă umedă din
sudul Europei Centrale (5 800 km2 în România și 50 km2 în Ucraina). Straturile de turbă
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eutrofe ajung la 6m adâncime. Stuful este specia dominantă. Managementul vegetației
include cositul pentru furajarea animalelor domestice și tăierea mecanizată în timpul iernii
pentru uz industrial. Zona conține atât locuri drenate cât și sit-uri bine conservate și vor fi
folosite ca un punct de referință pentru acumularea de turbă în condiții de eutrofizare, care
au loc după reinundarea turbei extrem de descompuse.
Siturile nedrenate și reinundate (5) vor fi folosite în toate măsurătorile pentru toate Pachetele
de Lucru (PL), și conectate la experimentul mesocosm al PL5. Siturile drenate (5) vor fi
utilizate în PL4 și pentru variabilele selectate ale PL2 și PL3. Ratele de formare ale turbei și
comunitatea producătorilor vor fi analizate numai în locuri umede, în timp ce comunitatea de
descompunători va fi analizata atât în teren umed și cât şi drenat, pentru a ţine cont de
succesiunile de drenaj în siturile reudate. Toate sit-urile de studiu vor fi localizate în zone
umede (părți din ele) de cercetare independente hidrologic.
În afară de criteriile științifice la selectarea zonelor de studiu s-a șinut cont și de aspecte
practice precum acesibilitatea și siguranța echipamentelor de cercetare.
3. REZULTATE
3.1 Selectarea zonelor de studiu
Zona de studiu este localizată în vecinătatea imediată a satului Enisala delimitată de lacului
Babadag la vest, hotarul dobrogean la nord, lacul Razim la est şi de delaul Tașburun la sud
și sud –vest (fig. 1) .

Fig. 1 Zona de studiu
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În această zonă s-au selectat, preliminar, 16 situri de studiu, 10 în zone naturale și 6 în zone
drenate (fig. 2) din care se vor alege, la instalarea exeprimentelor în primăvara anului 2017,
în final cinci sit-uri independente de studiu în zone de mlaștini nedrenate și 5 în zone
drenate.

Fig. 2 Localizarea siturilor de studiu
Siturile nedrenate (5) vor fi folosite în toate măsurătorile pentru toate Pachetele de Lucru și
conectate la experimentul mesocosm al PL5. Siturile drenate (5) vor fi utilizate în PL4 și
pentru variabilele selectate ale PL2 și PL3.
3.2 Caracterizarea hidrologică
Teritoriul depresionar al lacului Babadag este în întregime inundabil. Cea mai mare parte a
unităţii, 82.32%, 1295,803 ha (tabelul 2), se găseşte în regim de submersibilitate permanentă
sau semipermanentă. Grindurile joase şi poalele de grind se găsesc în regim de
submersibilitate periodică (2 - 3 luni pe an). O parte din acestea din urmă au fost dreanate și
desecate pentru agricultură (fig. 3). Suprafeţele fără regim de înmlăştinire sunt în partea
înaltă a horstului Dobrogean.
Tabel nr.2 Suprafețele de studiu drenate și nedrenate
Tip
nedrenat
drenat

S(ha)
1295.803
278.314

(%)
82.32%
17.68%
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NEDRENAT

DRENAT

Fig.3 Distribuția suprafețelelor de studiu drenate și nedrenate
Depozitele de fundament cuaternare a zonei (depresionare) de studiu sunt alcătuite din
luturi, luturi-nisipoase, poroase și permeabile (fig. 3) 94,61 % corespund zonelor drenate și
40.94% (tabel nr 3.) zonelor nedrenate.
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Cuartenar
Poros-permeabil / silt,
nisip

Fig. 4 Permeabilitatea depozitelor (tipul de acvifer)
Tabel nr. 3 Tipurile de acvifer
Tip acvifer
Poros-permeabil / silt, nisip

Drenat
S(ha)
(%)
263.301 94.61%

Nedrenat
S(ha)
(%)
530.525 40.94%

3.3 Caracterizarea hipsometrică
Modelul hipsometric al zonei este prezentat în figura 5. Zonele depresionare au cote
cuprinse între -1.66 și +0.5mrMN (table nr. 4).
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Fig.5 Modelul hipsometric al zonei
Tabel nr.4 Hipsometria zonei
Cota (m)
-1.66 -> -1.5
-1.5 -> -0.5
-0.5 -> 0
0 -> 0.5
0.5 --> 1
1 --> 1.5
1.5 --> 2
>2

drenat
S(ha)
0.01
1.22
25.48
21.77
20.59
20.56
158.15
29.06

nedrenat
S(ha)
0.01
0.25
21.32
1195.04
47.20
12.02
3.08
16.11
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3.4 Caracterizarea litologică
Din punct de vedere litologic zona este constituită din depozite loessoide situate pe cote
relative mai ridicate (o.5- 1.0mrMN) și din depozite holocene (nisipuri marine, mâluri, turbe)
pe zonele mai joase (fig. 6). Depozitele Holocene acoperă 68.93% iar cele loessoide 22.64%
(tabelul nr. 5)

Depozite loessoide

Nisipuri ,mâluri,
turbe
Lac

Fig. 6 Depozitele litologice
Tabel nr.5 Substratul geologic
Tip geologie
lac
Nisipuri, maluri, turbe
Depozite loessoide

Drenat
S(ha)
(%)
10.004
3.68%
1.066
0.39%
260.987 95.93%

Nedrenat
S(ha)
(%)
107.962
8.29%
897.484 68.93%
294.733 22.64%
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3.5 Caracterizarea climatică
Regimul climatic în care se găseşte în zona Enisala este cel al zonei lagunare a Deltei
Dunării, caracterizat (staţia Jurilovca) printr-o temperatură medie anuală de 10.7°C – 10.9°C,
o cantitate medie anuală de precipitaţii de 365 mm şi o evapotranspiraţie potenţială de peste
760 mm. Deficitul anual de umiditate poate depăşi 350 mm. De o deosebită importanţă este
frecvenţa ridicată a vânturilor (în special de NE şi E).
3.6 Caracterizarea pedologică
Solurile organice sunt dominate în partea depresionară naturala, partea drenată fiind
caracterizată de prezența solurilor minerale maturate fizic (Figura 7). Suprafețele acoperite
de tipurile și subtipurile de soluri din zonă sunt date în tabelul nr. 5. Solurile turboase ocupă
suprafeţe însemnate în partea depresionară a perimetrului, sunt ocupate de stufărişuri dense
în amestec cu Salix cinerea (zălog) și au strate de turbă cu grosimi începând de la 0.9 – 1.2
m până la peste 5.2 m. Materialul organic prezintă stări variate de descompunere de la
hemic la sapric, are culori brune închise sau negre şi cuprinde frecvent stratificaţii argiloase
subţiri (soluri turboase organo – minerale).
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Soluri balane vermice,
freatic-umede

Soluri organice

Lac

Fig.7 Distribuția solurilor
Tabel nr. 6 Suprafețele acoperite de tipurile și subtipurile de soluri din zonă
Drenat
S(ha)
(%)
5.478
1.97%
73.226 26.31%
155.458 55.86%

Tip SOL
Lacuri si balti
Mlastini
Soluri balane vermice, freatic-umede

Nedrenat
S(ha)
(%)
153.992 11.88%
1075.150 82.97%
27.083
2.09%
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Solonceacuri (pe depozite continentale) si soloneturi
salinizate
Soluri balane tipice (pe versante, asociate cu regosoluri)
Soluri pseudogleice (luvice) si soluri brune luvice
pseudogleizate, freatic-umede
Cernoziomuri tipice, carbonatice (inclusiv vermice,
carbonatice pe terase cu depozite loessoide)
Cernoziomuri vermice, semicarbonatice
Rendzine (local stancarie)

23.595
6.906

8.48%
2.48%

23.572
0.574

1.82%
0.04%

13.650

4.90%

0

0.00%

0.237
9.914
0

0.09%
3.56%
0.00%

0

0.00%
0.00%
0.41%

5.281

3.7 Vegetația
Partea nedrenată a zonei de studiu se găseşte în întregime sub vegetaţie nativă. Cea mai
mare parte a teritoriului este ocupată de vegetaţie de mlaştină şi semimlaştină cu asociaţii ce
aparțin ordinului PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941. Speciile
de recunoaştere a acestei clase, pe care le întîlnim frecvent, sunt următoarele: Phragmites
australis, Scirpus lacustris, Lycopus europaeus, Ranunculus lingua, Rorippa amphibia,
Glyceria maxima, Lysimachia vulgaris, Rumex hydrolapathum, Mentha aquatica, Iris
pseudacorus, Lythrum salicaria şi Typha angustifolia. Această clasă este heterogenă
fizionomic şi floristic şi cuprinde un număr mare de asociaţii. Suprafeţe mai mici sunt
acoperite cu plaur . Aceste formaţiuni sunt reunite în asociaţia Thelypterido-Phragmitetum,
în care Thelypteris palustris este adesea codominant cu Phragmites australis. Un tip
caracteristic de stufăriș al zonei este cel cu stufărişuri halofil-higrofile . O răspândire
deosebit de largă o au asociaţiile de plaur fixat acoperite alocuri cu Salix cinerea (zălog).
Grindurile joase şi poalele grindului fluviatil sunt ocupate de asociații din ordinal TheroSalicornion (Br.-Bl. 1930) 1933. Reuneşte asociaţiile vegetale de pe terenurile puternic
salinizate formate din plante obligat halofite ale asociațiilor Salicornietum europaeae,
Suaedetum maritimae Salsoletum sodae, Aeloropo-Salicornietum sau PuccinellioSalicornietum ce instalează în locuri depresionare sau plane, pe soluri argilo-nisipoase,
moderat sărăturoase, cu exces de umiditate primăvara şi cu umezeală moderată la începutul
verii.
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Vegetație
halofilă

apa

agricol

stufărișuri

Fig.8 Distribuția vegetației
Tabel nr. 7 Acoperirea cu vegetație
Tip veg
agricol
apa
depresiuni
rogoz
stuf
amenajare piscicola

Drenat
S(ha)
(%)
180.749 64.69%
31.985 11.45%
7.530
2.69%
23.017
8.24%
36.132 12.93%
0
0.00%

Nedrenat
S(ha)
(%)
6.171
0.48%
173.712
13.41%
0
0.00%
1.735
0.13%
1098.615 84.78%
15.598
1.20%
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4. Concluzii
 Obiectivul specific al acestei faze a fost „Proiectarea colectării de eșantioane”;
 Zona de studiu selectată este localizată în vecinătatea imediată a satului Enisala
delimitată de lacului Babadag la vest, hotarul dobrogean la nord, lacul Razim la est
şi de delaul Tașburun la sud și sud –vest
 În această zonă s-au selectat, preliminar, 16 situri de studiu, 10 în zone naturale și 6
în zone drenate din care se vor alege, la instalarea exeprimentelor în primăvara
anului 2017, în final cinci sit-uri independente de studiu în zone de mlaștini nedrenate
și 5 în zone drenate
 Zona de studiu a fost caracterizată din puct de vedere:
 hidrologic
 hipsometric (S-a elaborat modelul hipsometric al zonei )
 litologic
 climatic
 pedologic și al
 vegetației
 În Capitolul 6 se face prezentarea raportului de deplasare la Varșovia pentru prima
întîlnire de lucru a proiectului. Principalul obiectiv al întălnirii a fost planificarea
detaliată a activităților proiectului pe pachete de lucru. Din partea INCDDD a
participat domnul Jenică Hanganu care a prezentat strategia privind „Proiectarea
colectării de eșantioane” care este prezentată pe larg mai sus în acest raport.
 Obiectivele acestei faze au fost îndeplinite conform planificării

5. Raport deplasare
În perioada 21- 24 noiembrie 2016 a avut loc la Varșovia prima întîlnire de lucru a proiectului.
Principalul obiectiv al întălnirii a fost planificarea detaliată a activităților proiectului pe pachete
de lucru. Din partea INCDDD a participat domnul Jenică Hanganu care a prezentat strategia
privind „Proiectarea colectării de eșantioane” care este prezentată pe larg mai sus în acest
raport. În Delta Dunării s-au ales cinci sit-uri de studiu independente în zone nedrenate și
cinci sit-uri de studiu independente în siturile drenate. Siturile nedrenate vor fi folosite în
toate măsurătorile pentru toate Pachetele de Lucru (PL), și conectate la experimentul
mesocosm al PL5. Siturile drenate vor fi utilizate în PL4 și pentru variabilele selectate ale
PL2 și PL3. Ratele de formare ale turbei și comunitatea producătorilor vor fi analizate numai
în locuri naturale nedrenate, în timp ce comunitatea de descompunători va fi analizata atât în
teren ne drenat cât şi drenat.
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Agenda de lucru a întîlnirii
Luni, 21 Noembrie
Sosirea participanților
Marți, 22 Noembrie
9:00 – 13:00
•
Revizuirea structurii proiectului, Graficul de lucru, Rapoartele, cooperarea ăntre
pachetele de lucru
•
WP2 – Planificarea măsurătorilor chimice și managementul activităților
•
Discuții privind instalarea experimentelor din teren (1) – consultări privind planificarea
inițială din punct de vedere al acoperirii statistice
•
Discuții privind tehnicile de măsurare in UW – visitarea laboratoarelor, discuții asupra
metodologiei cu tehnicienii din laboratoare, colaboarea cu facultatea de chimie
13:00 Pauza de prânz
14:00 – 18:00 Sesiunea de după amiază
•
•
•
•

WP3 – Discuții privind experimentele de instalare a pungilor de
WP4 – Discuții privind flora de ciuperci și potențialul de emisii de GHG
WP5 – Discuții privind exeprimetele mesocosm privind comportamentul turbăriilor •
WP6 – Discuții privind modelul de dezvoltare a sistemului radicular ăn soluri turboase
Discuții privind exeprimetele de teren (2) – concluzii

Miercuri, 23 November
9:00 – 13:00 Sessiunea de dimineață
•
WP7 – Discuții privind conferința proiectului și a rapoartelor
•
WP8 – Discuții privind communicarea & abordarea integrală)
•
WP1 – communicare, luarea deciziilor și strategia de management a proiectului
•
Planificarea în detaliu a campaniilor de măsurători în teren, planificarea următoarei
întâlniri de lucru.
13:00 Concluzii
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