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Obiectivele fazei de execuţie  
 
Obiectivul specific al acestei faze este: „Masuratori ale variabilelor nationale anul I”.  În cinci 

sit-uri independente de studiu  au fost prevăzute masurători privind situația hidrologică, 

situația hidrochimica, emisiile de gaze cu efect de seră instalarea de experimente  pentru 

urmărirea ratei de  descompunere a turbei și stoichiometria nutrienţilor.  

 

Rezultate așteptate:  Obtinerea de informatii cu privire la variabilele nationale 
 
 
 
Rezumat 

Obiectivul specific al acestei faze a fost: „Masuratori ale variabilelor nationale anul I`”. 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 dealul Tașburun la sud și  sud –vest. În această 

zonă s-au selectat, 5 situri(locatii) de studiu, în care s-au instalat  exeprimente și s-au făcut 

măsurători hidrologice, cartarea vegetației, colectarea de probe de sol, măsurători  ale 

gazelor de seră și  instalarea de experimente pentru a se stabili rata de descompunere a  

materiei organice funcție de condițiile locale. Au fost prelevate 90 de probe pentru analize de 

apa si 45 probe pentru analiza GHG, 45 de probe de sol + 15 probe pentru “metoda de 

analiza – pudding” si 15 sub-probe de sol pentru analiza mezzo-faunei, 15 probe de sol 

pentru analiza radacinilor, 15 probe de biomasa vie si 15 probe de biomasa moarta. S-au 

facut deasemeni masuratori de temperatura, pH, conductivitate pentru fiecare adancime a 

apei. Obiectivele propuse au fost îndeplinite. 
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DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ 

1. INTRODUCERE 

Sub pământ biodiversitatea este formată din ciuperci (fungi), bacterii, organisme unicelulare 
anucleate (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. 
 

  

                                                           
1 Toate citarile mentionate la punctul 7 (alte publicatii relevante) sau in lista publicatiilor 
cercetatorilor responsabili 
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2. METODE 

Instalarea experimentelor s-a facut conform schemei de mai jos pentru toate siturile din țările 
participante, respectand dimensiunile si pozitionarea, adaptate la configuratia specifica a 
terenului. 

 

 

 

 

Figura nr. 1 – Schema de instalare a experimentelor in cadrul locatiilor alese 
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Schema de studiu a fost aleasa functie de urmatoarele criterii: 

 Potecile au fost alese  ca repere de pozitie pe unde se circula sau stationeaza in 

timpul lucrului; 

 Parcelele au dimensiunea  de 4x8m  

 S-a ales dimensiunea de 4x8m pentru ca se divide usor la 1 si respectiv 0.5m(1/2, ¼, 

1/8 etc)) 

 Intre potecile de acces este un spatiu de cca 2m cea ce face posibil sa se ajunga la 

zonele de  recoltare a probelor; 

 Piezometrul a fost poziționat la 0,5m peste nivelul solului;  

 Probele  care au replicatii sunt distribuite pe cat posibil in zona de 4x8m a locatiei; 

 Distanța dintre zonele de probă este  de 0.5m; 

Materiale utilizate: 

 pentru fiecare site  s-au instalat 3 magneți cu suporturi tip morcov; 

 panouri pentru potecile de acces; 

 Pentru delimitarea zonelor de prelevare a probelor și orientare s-au instalat 8 

bastoane de bambus colorate în roșu. 
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3. REZULTATE  
 
3.1  Selectarea  zonei 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 dealul Tașburun la sud 

și  sud –vest(Ovejanu, I. et al. 1960) (Figura nr. 2) . 

 

Figura nr. 2 -   Zona de studiu 

În această zonă s-au selectat, 5 locatii de studiu, unde s-au  instalat  experimentele ( Figura 

nr. 3).    

 

Figura nr. 3 Localizarea  locațiilor de studiu 
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În fiecare locație selectată  s-au efectuat masuratori hidrologice (Tabel nr. 1).  

Tabel nr. 1   Rezultatele măsurătorilor hidrologice  

No Data 
Adancimea 
apei[cm] Coord N [Gmaps] Coord E [Gmaps] 

P0 23.08.2017 6,5 44,89132 28,827669 

P0 05.09.2017 12,5 44,89132 28,827669 

P0 22.09.2017 19 44,89132 28,827669 

P0 17.10.2017 12,7 44,89132 28,827669 

P1 23.08.2017 8,9 44,888034 28,838895 

P1 05.09.2017 10 44,888034 28,838895 

P1 22.09.2017 11,7 44,888034 28,838895 

P1 17.10.2017 6,5 44,888034 28,838895 

P4 23.08.2017 13 44,886469 28,841006 

P4 05.09.2017 14 44,886469 28,841006 

P4 22.09.2017 15,2 44,886469 28,841006 

P4 17.10.2017 11,5 44,886469 28,841006 

P3 23.08.2017 16,5 44,883968 28,844261 

P3 05.09.2017 21 44,883968 28,844261 

P3 22.09.2017 22,8 44,883968 28,844261 

P3 17.10.2017 5,8 44,883968 28,844261 

P5 23.08.2017 18,5 44,884958 28,84489 

P5 05.09.2017 23 44,884958 28,84489 

P5 22.09.2017 26,5 44,884958 28,84489 

P5 17.10.2017 13 44,884958 28,84489 

P2 23.08.2017 17,5 44,882821 28,84751 

P2 05.09.2017 25,5 44,882821 28,84751 

P2 22.09.2017 25,5 44,882821 28,84751 

P2 17.10.2017 17,1 44,882821 28,84751 
 

Evolutia nivelelor de apă, în perioada efectuarii observatiilor,  in toate cele 5 locatii selectate 

cât și în  locația martor “P0”, au o fluctuație similară  fapt ce denotă interconectivitatea  

freatică a acestor locații ( Figura nr.3).  
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Figura nr.  3  ( P 0 - P 5)  Evolutia nivelelor de apa in perioada efectuarii observatiilor in 

cele 5 locatii selectate și locația martor P0 

 

3.2 Cartarea vegetației  

Zona de studiu are  în întregime acoperire cu vegetaţie nativă. Cea mai mare parte a 

teritoriului este ocupată de vegetaţie de mlaştină şi semi-mlaştină cu asociaţii ce aparțin 

ordinului PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941. Speciile de 
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recunoaştere a acestei clase, pe care le întâlnim 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 ordinul Thero-

Salicornion (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 Puccinellio-

Salicornietum 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. Pentru fiecare localizare s-au facut  relevee fitocenologice   care s-au trecut în fișele de 

teren de mai jos:   
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3.3 Colectarea probelor de apă și sol și efectuarea măsurătorilor factorilor fizico-

chimici  

Din locațiile  selecate s-au   colectat 18 probe de apă și 9 probe sol  pentru analiza gazelor 

cu efect de seră (GHG).  În total,  din cele cinci locații au fost colectate 90 de probe pentru 

analize de apă și 45 probe sol pentru analiza gazelor  cu efect de seră.  S-au efectuat și  

măsuratori de temperatura, pH, conductivitate pe profilul de sol al fiecărei locații datele fiind  

înregistrate în  formularele de teren. 

S-au recoltat și 15 probe de sol pentru  analiza comunităților microbiale și 15 sub-probe de 

sol pentru analiza mezo-faunei (3 sub-probe pentru fiecare locatie de studiu). S-au  colectat 

desemeni, în fiecare locație,  3 sub-probe pentru analiza radacinilor și 3 probe pentru 

biomasa vie și moartă, în total s-au colectat 15 probe de biomasa vie si 15 probe de biomasa 

moartă. Locația și codul probelor recoltate  este  dată în Tabelul  nr. 2 .  

Tabelul  nr. 2-  Locația și codul probelor 

Locatie Management Cod 
Locatie 

Marcaj 
subproba 

Cod proba Adancim
e sol[cm] 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF11 A TRF_11_A 0-5 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF11 B TRF_11_B 45-50 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF11 C TRF_11_C 95-100 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF12 A TRF_12_A 0-5 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF12 B TRF_12_B 45-50 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF12 C TRF_12_C 95-100 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF13 A TRF_13_A 0-5 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF13 B TRF_13_B 45-50 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF13 C TRF_13_C 95-100 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF14 A TRF_14_A 0-5 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF14 B TRF_14_B 45-50 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF14 C TRF_14_C 95-100 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF15 A TRF_15_A 0-5 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF15 B TRF_15_B 45-50 

Romania Enisala  Ars 2-3 ani in urma  TRF15 C TRF_15_C 95-100 

 

 

  



Document întocmit: Dr. Ing. Jenică Hanganu  Pag. 17 

 

 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii a fost certificat ISO 9001 si     

ISO 14001 pentru implementarea si mentinerea unui Sistem Integrat de Management al 
Calitatii si de Mediu de catre URS si UKAS 

 
 

17 
 

3.4 Lucrări publicate  

Tanneberger, F., Tegetmeyer, C., Busse, S., Barthelmes, A. and 55 others (2017): The 

peatland map of Europe. Mires and Peat, 19(22), 1-17. (Online: http://www.mires-and-

peat.net/pages/volumes/map19/map1922.php ); 10.19189/MaP.2016.OMB.264 

 

4. Concluzii  

 Obiectivul specific al  acestei  faze a fost  „Masuratori ale variabilelor nationale anul I”;  

 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 dealul Tașburun la sud și sud –vest. 

 În această zonă s-au selectat cinci sit-uri independente de studiu în care s-au 
efectuat cartări  de vegetație , s-au colectat probe de sol și apă și s-au instalat  pungi 
cu material organic pentru determinarea ratei de descompure a materiei organice.  

 Zona de studiu a fost caracterizată din puct de vedere: 

o hidrologic 

o hipsometric (S-a  elaborat modelul hipsometric al zonei ) 

o litologic 

o climatic 

o pedologic și al  

o vegetației 

 Obiectivele acestei faze au fost îndeplinite conform planificării. 
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