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“Natura nu a trădat niciodată inima care a iubit-o.” 

William Wordsworth 

 

Parcul Natural Comana 

 

 Despre noi... 

 

 
                         Foto APNC: Capreolus capreolus 

Planul de management al Parcului Natural Comana a fost aprobat prin OM. nr. 887 
din 14.04.2022 și publicat în Monitorul Oficial nr.489 din 17.05.2022. În conținutul acestuia 
se regăsesc cele nouă zone incluse în Zona de Protecție Integrală a parcului. În cele ce 
urmează sunt prezentate pe scurt, informații despre una din cele două rezervații naturale 
ce se găsesc delimitate în aria protejată.  

 
Rezervația naturală Pădurea Oloaga-Grădinari (Rezervaţia de ghimpe-Ruscus 

aculeatus) 

  Este localizată în U.P.VI Comana şi include parcele din fondul forestier, învecinat pe 
latura sudică cu Balta Comana, administrat de către Ocolul Silvic Comana. Rezervaţia este 
menţionată în Legea nr. 5/2000, cod 2418, având ca obiect de protecţie specia Ruscus 
aculeatus – ghimpe și are o suprafață de 248 ha. 
Studiile realizate de către Institutul de Biologie din Bucureşti în perioada 2000-2001 au 
indicat prezenţa în această rezervaţie a 113 specii vegetale, excluzând speciile vernale, cu 
ciclu scurt de dezvoltare. Speciile identificate aparţin familiilor Apiaceae (7 taxoni), 
Poaceae, Ranunculaceae şi Brassicaceae (cu câte 6 taxoni), Rosaceae, Rubiaceae, 
Lamiaceae (cu câte 5 taxoni), Cyperaceae, Fabaceae, Liliaceae, Oleaceae (cu câte 4 taxoni) 
şi încă opt familii cu câte 3 taxoni. Cele 113 specii identificate aparţin la 41 de familii. Dintre 
plantele identificate, dominante sunt cele aparţinând familiei Umbelliferae. Cele mai multe 
dintre speciile întâlnite au areal larg de distribuţie. S-au identificat 67 de specii cu distribuţie 
eurasiatică, 4 specii euro-asiatico-africane, 4 specii euro-africane. Puţine dintre specii sunt 
cosmopolite având un areal foarte larg de distribuţie. Dintre elementele floristice termofile 
11 taxoni sunt submediteraneeni, 3 taxoni atlantic-mediteraneeni şi 5 taxoni au areal sud-
est-european, dintre acestea făcând parte Ruscus aculeatus. Repartiţia pe formaţii vegetale 
a speciilor identificate arată o dominanţă a plantelor de pădure (71 de taxoni), plante 
specifice zonelor umede (19 taxoni), plante ruderale (12 taxoni), specii de pajişti (8 taxoni). 
 Dintre cele 113 de specii vegetale descrise unele dintre ele prezintă importanţă 
ştiinţifică deosebită fiind declarate monumente ale naturii, altele sunt cuprinse în listele 
roşii sau unele specii au importanţă locală. Pintre speciile cele mai importante se 
menţionează Ruscus aculeatus L. care este un element floristic atlantic-mediteranean, fiind 
specie ocrotită de lege ca monument al naturii. 
 

 Proiectele administrației  
 

Eforturile administrației, în cursul anului 2022, au fost concentrate în derularea și 
implementare unor proiecte, în calitate de partener, cu implicarea unor factori de interes 
local din rândul comunităților aflate în zona parcului precum și din vecinătatea acestuia, 
astfel:  

1) Proiect intitulat „Ghizii naturii dunărene”: „Brücken schlagen zwischen Natur und 
Kultur - Einrichten eines grenzüberschreitenden Netzwerkes”, a fost inițiat de fundația 
Naturschule Region Bodensee e.V., din Germania, cu o finanțare obținută din partea Baden 
Württemberg Stiftung gGmbH, având perioada de implementare august 2021 până la 
martie 2023. Activitățile proiectului, aferente anului 2021, au constat pentru administrația  
parcului în prelevarea de macronevertebrate acvatice, din transecte prestabilite.   

2) Proiectul “Danube Guides Action”, finanțat de Ministerul de Stat Baden-
Württemberg din Germania se concentrează pe educația și pregătirea profesională 
continuă a celor 93 de ghizi dunăreni care au fost instruiți în cadrul unei acțiuni pilot a 
proiectului LENA (2017-2019). Ghizii dunăreni sunt specializati în prezentarea și 
interpretarea naturii și culturii din regiunea Dunării, cu scopul de a comunica valorile 
patrimoniului natural și cultural al acestei zone, propunând oferte adecvate diferitelor 
grupuri țintă (turiști, școlari, populație locală, copii, persoane cu dizabilități etc.). Astfel, 
proiectul contribuie la protecția mediului și conștientizarea publică în regiune.  

 

Specii de arbori în compoziția pădurilor din Parcul Natural Comana 
 

Stejarul pufos 
(Quercus pubescens) 

 

Foto APNC 

Specie indigenă, de mărimea a III-a, deseori arbust. Tulpina este adesea neregulată, strâmbă. Scoarţa 

formează de timpuriu un ritidom brun-negricios, des şi adânc crăpat, în plăci oarecum dreptunghiulare. Lemnul are 

însuşiri tehnologice bune, fiind asemănător cu cel al gârniţei, dar din cauza dimensiunilor reduse este folosit cel mai 

mult ca lemn de foc. Coroana este largă şi neregulat răsfirată, rară, luminoasă. Lujerii sunt cenuşii-pubescenţi, cu 

muguri alterni, mici, ovoidrotunjiţi, tomentoşi. Frunze foarte variabile, tari, coriacei, relativ mici (4.5-8 cm), cu peţiol 

de circa 2 cm, obişnuit obovate, de la neregulat sinuat-lobate până la penat-partite, lobii cu marginea ondulat-

încreţită, pe dos fiind des tomentoase. Fructele (ghindele) sunt sesile sau foarte scurt pedunculate, grupate câte 2-

4 la vârful lujerilor; ghinda este îngust ovoidă, acuminată, 8-20 mm, iar cupa are solzi mici, plani, bine alipiţi, cenuşii, 

brun-pubescenţi. 

               AREAL 

Stejarul pufos este un element sud-european, mediteranean şi submediteranean, cu areal asemănător cu 

cel al cerului; spre nord urcă până la 50º latitudine, la est merge până la Marea Caspică, iar la sud evită o parte din 

ţinuturile mediteraneene cuprinse în arealul cerului (sudul Italiei, Sicilia). În România formează păduri rare, pâlcuri 

sau tufărişuri în regiunea de câmpie şi de silvostepă, în aproape toate regiunile ţării, mai frecvent în silvostepa 

sudică a Moldovei, Munteniei şi Olteniei; în Dobrogea participă la alcătuirea şibliacurilor, alături de cărpiniţă, 

mojdrean, porumbar, vişin turcesc, scumpie etc. În vestul ţării (Banat, Transilvania), apare pe solurile calcaroase, 

rendzinice. Pe dealurile Buzăului alcătuieşte păduri rărite la 500-600 m, la fel ca în Podişul Mehedinţi unde 

exemplare izolate urcă la 960 m. 

               CERINŢE ECOLOGICE 

Stejarul pufos este o specie iubitoare de căldură, rezistentă la secetă, uscăciune; creşte pe cernoziomuri 
levigate, neutre, mai grele şi mai uscate decât cele pe care apare stejarul brumăriu. Suportă gerurile extreme din 
iarnă, iar la altitudini mai ridicate (gorunete pure, goruneto-făgete) apare doar pe versanţii puternic însoriţi cu 
substrat calcaros. Preferă solurile calcaroase şi are un temperament pronunţat de lumină. 

 

 Știați că... 
 

 

 

 

 

 
În timpul Evului Mediu românesc, sunt consemnate o serie de dovezi deosebit de interesante. Bunăoara, 

între anii 1551-1552, pe domeniile cetății Făgăraș a fost contruit un parc special pentru menținerea cailor sălbatici 
capturați din împrejurimi. Regele de origine româna al Ungariei, Matei Corvin, amintește în lucrarea De Rerum 
Hungaricarum Decadens, scrisă în anul 1495, că în pădurile Transilvaniei alături de bouri și zimbri se află și caii 
sălbatici. 

Dupa anul 1700, caii sălbatici din Ardeal sunt uciși până la ultimul exemplar în vânătorile nobililor maghiari 
și sași, după cum amintește textul Nova Dacia, scris în anul 1743 de Francisc Fasching. Totuși, la nivelul anului 1700, 
în Moldova existau încă herghelii mari de cai sălbatici care trăiau de-a lungul malurilor Prutului și Nistrului, după 
cum este consemnat în izvoarele istorice scrise de către Dimitrie Cantemir. În secolul al XVII-lea alte documente 
pomenesc despre ultima herghelie de cai sălbatici din Bărăganul Ialomiței, pentru ca un secol mai târziu, tarpanul 
să dispară definitiv din Țările Române. Povestea tristă a cailor sălbatici europeni nu se sfârșește aici. În secolul XIX, 
cazacii, tătarii și țaranii ruși urmăreau și vânau cu înverșunare tarpanii, deoarece proprii cai domestici fugeau și se 
resalbăticeau alături de tarpani. Odată recuperați, aveau deja caracterul sălbatic al rudelor lor, find foarte agresivi, 
nemaiputând fi folosiți în agricultură sau la călărie. Ultimul tarpan a murit în captivitate în zona Askania Nova din 
Ucraina în anul 1876.  

 

 

 

Stramoșul tuturor raselor de cai din Europa a fost, 
tarpanul-Equus ferus ferus, încă din cele mai vechi timpuri, 
un locuitor al teritoriului de azi al României. Resturile 
fosile vorbesc despre vânătoarea cailor salbatici încă din 
timpul Paleoliticului timpuriu. Încă din perioada 
neoliticului sunt descoperite dovezi conform cărora calul 
era deja domesticit în zona cuprinsă între Tisa, Dunare și 
Marea Neagră. Daco-Geții, deopotrivă vânau caii sălbatici, 
multe fosile ecvine fiind desoperite în mormintele din 
Căndești, Socodor, Vârsand, Bârlad, Piatra-Neamț, 
Zimnicea, Mătăsaru și multe altele. 
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