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Abstract. Proiectul PROMED şi-a propus studiul diversităţii geologice şi ecologice din 8 arii protejate (parcurile naţionale Munţii Măcinului şi Buila-Vânturariţa, parcurile naturale Balta Mică a Brăilei, Comana şi Porţile de Fier, geoarcurile Munţii Mehedinţi şi Buzău şi rezervaţia geologică Cheia-Dobrogea) în
scopul punerii în valoare a resurselor locale şi regionale (substanţe minerale şi roci utile, situri fosilifere, acvifere, izvoare minerale sau geotermale, lucrări
miniere, cariere sau halde abandonate, etc.) şi valorificării lor în perspectiva dezvoltării durabile. Pentru realizarea obiectivelor propuse a fost efectuată o
documentare pe teren în fiecare dintre ariile protejate ţintă, vizând aspecte privind diversitatea geologică, starea mediului, rezervaţiile naturale, probleme
hidrogeologice (caracteristicile şi starea acviferelor), resursele naturale, inclusiv roci sau substanţe minerale utile, tipurile de hazard, precum şi alte componente ale patrimoniului natural şi cultural.
Cuvinte cheie. geodiversitate, geoecologie, arii protejate, hazard natural, patrimoniu cultural

1. Introducere
Proiectul „Arii protejate: evaluarea calităţii mediului în
scopul valorificării resurselor naturale şi al dezvoltării durabile
locale“ şi-a propus efectuarea de studii complexe geologice,
geo-ecologice, hidrogeologice, alături de studii paleontologice şi mineralogice, precum şi de hazard, pentru a contribui
la punerea în valoare a resurselor naturale din 8 arii protejate
din România în scopul dezvoltării durabile.

rile Munţii Măcinului, Balta Mică a Brăilei, Comana, Porţile de
Fier şi Buila-Vânturariţa). Geoparcul Munţii Mehedinţi se află
în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi. Rezervaţia
naturală Vulcanii Noroioşi - Pâclele Mici şi Pâclele Mari, a intrat
în perimetrul geoparcului Buzău, constituit la iniţiativa Consiliului Judeţean Buzău şi a Universităţii Bucureşti. Rezervaţia
geologică Cheia-Dobrogea Centrală se află în administraţia
Consiliilor locale ale comunelor Târguşor şi Gradina.

În acest scop au fost selectate pentru cercetare 6 arii
protejate din zona Coridorului verde al Dunării (parcul naţional Munţii Măcinului, parcurile naturale Balta Mică a Brăilei,
Comana şi Porţile de Fier, Geoparcul Munţii Mehedinţi şi rezervaţia geologică Cheia-Dobrogea Centrală), o arie protejata din Carpaţii de curbură cu hazard seismic şi alunecări de
teren (Rezervaţia naturală Vulcanii Noroioşi - Pâclele Mici şi
Pâclele Mari, care va intra în constituţia geoparcului Buzau)
şi un parc naţional din sudul Carpaţilor Meridionali (BuilaVânturariţa). Dintre aceste arii protejate, 5 parcuri se află în
administraţia Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva (parcu-

Principalele obiective propuse sunt: inventarierea şi punerea în valoare a patrimoniului geologic din cele 8 arii protejate; evaluarea stării mediului şi identificarea soluţiilor pentru
atenuarea factorilor de presiune la adresa mediului; lărgirea
ariilor protejate şi propunerea de noi monumente geologice;
evaluarea şi identificarea potenţialului de hazard natural şi
antropic; dezvoltarea unui parteneriat durabil între instituţiile implicate în proiect, şi lărgirea acestuia prin parteneriate de
tip public-privat cu administraţii şi autorităţi locale şi naţionale; educarea comunităţilor locale şi a turiştilor prin activităţi
de promovare şi conştientizare.
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Lucrarea prezintă rezultatele preliminare obţinute în
prima etapa de studiu, care a avut ca scop documentarea în
privinţa geodiversităţii, geoecologiei, hidrogeologiei, hazardului natural, substanţelor utile şi a patrimoniului cultural în
cele 8 arii protejate.

2. Geodiversitate
Studiul preliminar a pus în evidenţă aspecte variate ale
geo- şi biodiversităţii din ariile respective. Cele mai complexe
ca geodiversitate sunt parcurile Porţile de Fier şi Munţii Mehedinţi, urmate de Munţii Măcinului şi geoparcul Buzău; acestea
au o structură complexă şi o mare varietate de entităţi litologice cu origine şi vârstă diferită. Comparativ, parcul Buila-Vânturariţa şi rezervaţia Cheia – Dobrogea au o diversitate litologică mai redusă, cu doar câteva formaţiuni dominante, dar o
diversitate mare a proceselor de alterare exogenă; parcurile
naturale Comana şi Balta Mică a Brăilei au o diversitate redusă
a formaţiunilor geologice, deoarece ocupă areale acoperite
de sedimente fluviatile şi lacustre actuale, substratul de roci
mai vechi fiind cunoscut doar din datele obţinute din foraje.
Astfel, Parcurile Porţile de Fier şi Mehedinţi, localizate în
partea de vest a Carpaţilor Meridionali, au o structură complicată în pânze de sariaj, pe teritoriul lor fiind prezente unităţile
tectonice majore ale pânzei getice, pânzei de Severin ai pânzelor danubiene; în parcul Porţile de Fier, la acestea se mai
adaugă o pânză superioară, pânza supragetică, iar în geoparcul Platoul Mehedinţi, apar două unităţi situate între pânza de
Severin şi unităţile danubiene: pânzele de Cerna şi Cosustea.
Geodiversitatea acestor parcuri se caracterizează prin prezenţa a variate tipuri de roci metamorfice, caracterizate prin
protoliţi diferiţi şi etape de metamorfism şi deformare suprapuse (amfibolite, cuartite, gnaise calcsilicatice, micasisturi,
plagiognaise, eclogite, granulite, cuartite, etc.), prin resturile
unui complex ofiolitic neoproterozoic (complexul Tişoviţa-Iuţi), prin prezenţa rocilor granitoide de diferite vârste, Precambriene şi Paleozoice (dar şi mezozoice – cretacic superioare
– în Parcul Porţile de Fier). Mai apar formaţiuni paleozoice
metamorfozate sau afectate doar de metamorfism incipient,
precum şi formaţiuni de cuvertură Jurasic-Cretacice cu litologie variată. În Pânza de Severin din ambele parcuri este de
remarcat prezenţa succesiunilor turbiditice ale Stratelor de
Sinaia; la acestea se adaugă, în Platoul Mehedinţi, un melanj
ofiolitic reprezentat prin ultramafite serpentinizate, curgeri
de bazalte în facies de pillow-lava asociate cu radiolarite jurasic superioare; tot aici mai apare şi o formaţiune de melanj
cretacic superioară, la care se adaugă turbidite siliciclastice
şi vulcanoclastice cretacic superioare. Pânza supragetică din
Munţii Locvei se caracterizează prin mezo- şi epimetamorfite
variate, atribuite paleozoicului. În Parcul Porţile de Fier apar şi
formaţiuni Carbonifere (clastite cu cărbuni) şi Permiene (gresii roşii asociate cu riolite şi vulcanoclastite riolitice).
Parcul Munţii Măcinului se caracterizează printr-un fundament hercinic, aparţinând Unităţii de Măcin din vestul Orogenului chimeric Nord-Dobrogean. Fundamentul constă din
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formaţiuni metamorfice cu vârsta încă discutată, succesiuni
paleozoice cu un metamorfism incipient şi roci granitoide
paleozoice. Toate aceste tipuri de formaţiuni sunt străbătute
de roci magmatice subvulcanice mai noi, cu vârsta Permian
superioară sau Triasic inferioară, legate de evoluţia chimerică
a teritoriului nord-dobrogean. Cu excepţia unor mici petice
de calcare triasic inferioare, în apropierea limitei sudice a parcului, formaţiunile enumerate sunt acoperite de o cuvertură
de loessuri şi depozite loessoide.
Geoparcul Buzău, situat în zona de curbură a Carpaţilor
Orientali, în unităţile geotectonice ale moldavidelor (Pânza
de Tarcău şi Pânza Subcarpatică) şi zonei de Avanfosă, consta
din depozitele cutate de molasă, de vârstă Paleogen - Pliocen.
Pe lângă formaţiunile clastice dominante (conglomerate, gresii, argile), mai aflorează tufuri şi sare. Un element structural
important este anticlinalul Berca – Arbănaşi, afectat de un sistem de falii longitudinale inverse şi falii transversale, în lungul
căruia meoţianul cu acumulări de petrol aflorează şi permite
ascensiunea hidrocarburilor la suprafaţă, însoţită de formarea
unui fenomen spectaculos: vulcanii noroioşi.
Parcul Buila-Vânturariţa este alcătuit dintr-o creastă de
calcare jurasic superioare-cretacic inferioare, care se dispune
pe un fundament cristalin al pânzei getice.
Rezervaţia geologică Cheia cuprinde un sinclinal de calcare Jurasic superioare în facies de platformă carbonatică,
având un substrat cadomian, constând din turbidite Neoproterozoice.
Parcurile naturale Insula Mică a Brăilei şi Comana au o diversitate litologică mai redusă, ele constând din sedimente
fluviatile şi lacustre ale Dunării şi respectiv Neajlovului, care
acoperă un substrat constituit din cuvertura Mezo-Cenozoică
a Platformei Moesice, cunoscută din foraje.

3. Geoecologie
Problemele geoecologice au fost abordate în detaliu pentru parcurile naturale Balta Mică a Brăilei, Porţile de Fier şi Comana. Pentru fiecare sunt prezentate date hidrologice, climatologice, calitatea apelor şi sedimentelor Dunării, respectiv
Argeşului şi Neajlovului, ecologia acvatică şi terestră.
Pentru parcul Comana, evaluarea indicatorilor din categoria substanţelor prioritare/ /prioritar periculoase arată că,
în privinţa indicatorilor Pb şi Cd, calitatea apei din bazinul hidrografic Argeş a fost necorespunzătoare, în câteva secţiuni
de pe Arges şi afluenţi. Principalele unităţi poluatoare provin
din activităţi din industria chimică (Arpechim Piteşti), industria
constructoare de maşini (Dacia Piteşti), precum şi din industria
extractiva pentru hidrocarburi.
În zona lacului Comana, majoritatea speciilor identificate
sunt plante ierboase higrofite, terestre sau natante, frecvent
submerse, (Myriophyllum verticillatum) cu centrul de răspândire circumpolar sau cosmopolit, mai rar eurasiatic (Hydrocharis
morsus-ranae, Sparganium erectum) sau european. Pădurile
de luncă din această zonă prezintă o importanţă deosebita ca
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moderator al microclimatului arid din zona de câmpie. Zona
Bălţii Comana şi segmentul inferior al râului Neajlov adăpostesc un număr relativ redus de specii de peşti, dintre care cele
mai multe sunt caracterizate prin populaţii slab reprezentate
ca număr de indivizi. Cauzele probabile ale existenţei unui
număr redus de specii ar putea fi gradul crescut de toxicitate
a apei râului Neajlov, unde s-au constatat concentraţii crescute pentru anumiţi ioni (nitriţi, amoniu, fosfaţi), o importantă
fluctuaţie a unor parametri fizici acvatici, ca urmare a adâncimii scăzute a apei în lacurile formate de către râul Neajlov,
dezvoltarea în masa a organismelor planctonice (mai ales
alge şi bacterii) care cauzează fenomene de hipoxie în perioada de vară, intensificarea proceselor de descompunere a
materiei organice care amplifică scăderea concentraţiei oxigenului dizolvat şi, nu în ultimul rând, fenomenul prădării.
O importanţă deosebită pentru păsări o prezintă trei dintre biotopuri şi anume: stufărişurile, liziera pădurii şi luciul de
apă al lacurilor şi canalelor de legătură dintre acestea.
Pentru parcul Porţile de Fier, studiile geoecologice au vizat
atât apele de suprafaţă cât şi calitatea sedimentelor acumulate în albia Dunării. Probele prelevate sunt în curs de analiză
pentru determinarea principalelor categorii de poluanţi (nutrienţi, metale grele, pesticide, etc.). În vederea caracterizării
geoecologice a zonei subacvatice din parcul Porţile de Fier, va
fi utilizată baza de date a INCD GEOECOMAR.
În privinţa spectrului fitogeografic, este de remarcat caracterul foarte heterogen al florei din arealul parcului Porţile
de Fier, diferenţiată după sorgintea areal-geografică; majoritatea speciilor fac parte din grupul elementelor aurasiatice
caracteristice pentru România, specificul fiind dat de elementele sudice mediteraneene (ilirice, moesice, balcanice) şi chiar
mediteraneene; pe acest fond se grefează elemente centraleuropene, pontice, pannonice, ponto-pannonice, carpato-balcanice şi endemice (subliniem existenţa taxonilor endemici
“tari” existenţi în limitele parcului: Silene nutans dubia, Linum
uninerve, Campanula crassipes, Cirsium grecescui, Cephalaria
uralensis multifida, Prangos carinata, Stipa danubialis, Tulipa
atroandra). Acest spectru subliniază rolul defileului predanubian şi al celui actual în procesul de migrare a elementelor
floristice între bazinele ponto-caspic şi pannonic.
Diversitatea fitocenotică a peisajului vegetal este inclusă în 196 asociaţii vegetale (dintre care 17 sunt endemice),
grupările vegetale reflectând condiţiile genetice ale florei şi
condiţiile de relief, edafice şi topoclimatice, cu evidente influenţe submediteraneene. Din punct de vedere zoogeografic,
teritoriul parcului aparţine Regiunii Holarctice, Subregiunii
Mediteraneene, Supraprovinciei Submediteraneene Balcanice, respectiv Provinciei Moesice. Pe acest teritoriu relativ
restrâns, trăieste o faună extrem de bogată (5339 specii), rezultatul unor pătrunderi şi transformări pe care le-a suferit lumea animală, ca urmare a proceselor evolutive şi intervenţiei
antropice. Încălzirea climatului în Holocenul inferior a determinat dispariţia unor forme specializate (Ursus spelaeus, Crocuta spelaea – resturi în peştera Ponicovei), altele s-au retras

la nord şi spre zona alpină, iar altele (ex. Lacerta vivipara, Vipera berus) au arealul extins din nordul ţării până la sud, unde
trăiesc în zonele montane ca relicte glaciare. Din preboreal
şi continuând în boreal, în regiunea defileului se răspândeşte un val de amfibieni şi reptile de pădure (Rana dalmatina,
Emys orbicularis), simultan cu revenirea elementelor vechi
euro-est-asiatice (Hyla arborea, Rana eculenta, R. temporaria,
Bufo bufo). În epoca atlantică (optim climatic postglaciar),
din zona mediteraneeană au venit elemente sudice (Lacerta
muralis, Testudo hermanni, Vipera ammodytes, Mantis religiosa, Euscorpius carpathicus, Reticulitermis lucifugus). Spaţiul
parcului păstrează şi unele elemente relicte: relicte glaciare
(Lacerta vivipara, Vipera berus berus, Anguis fragilis colchicus,
Natrix natrix) şi relicte ponto-caspice (tubelariatele Otoplana
antipai, Oligochoerus limnophilus) şi Palaeodendrocoelum romanodanubiale).
Parcul natural Balta Mică a Brăilei este singura arie protejată pe cursul Dunării Inferioare, caracterizată ca o “Deltă predeltaică”, ce conservă unicul eşantion natural din fosta Baltă
a Brăilei care ocupa cca. 100 000 ha şi a fost îndiguită în anul
1964. Balta exercită funcţia de filtru natural multiplu pentru
apele Dunării, deţinut anterior de bălţile naturale ale Ialomiţei şi Brăilei. Parcul constituie un complex de sisteme ecologice, cu 10 ostroave care adăpostesc 345 de habitate, din care 9
sunt în Lista Directivei “Habitate, Floră şi Faună” a UE. Este de
remarcat suprafaţa mare a arboretelor naturale de luncă (cca
1700 ha), reprezentând cca. 21% din pădurile actuale de acest
tip din România.
Parcul prezintă o mare diversitate specifică a florei şi faunei, caracterizată prin 147 specii de plante de vegetaţie forestieră (plop, salcie, ulm, frasin), vegetaţie palustră (stuf, papură) şi vegetaţie ierbacee cu plate rare (nufăr alb, nufăr galben),
136 specii de păsări din care 47 specii pe Lista “Păsări” a UE şi
34 specii pe Lista Convenţiei de la Berna (raţa, gâsca), cu specii rare de păsări acvatice (egreta, lebădă, pelican), 65 specii
de peşti, din care 10 specii pe Lista UE, 11 specii de mamifere
cu 2 specii pe Lista UE, 13 specii de amfibieni, cu 2 specii pe
Lista UE. Parcul îndeplineşte rolul de insulă habitat pentru păsări, ca teritoriu rar de refugiu pentru cuibărit pentru păsările
acvatice şi zonă de reproducere a unor specii de peşti.
Rezervaţia naturală Vulcanii Noroioşi a fost integrată în
2007 într-un nou geoparc: geoparcul Buzău. Pentru geoparcul Buzău sunt prezentate cadrul natural (geomorfologie, hidrologie, climă, geodiversitate, stratigrafie, evoluţie geologică, biodiversitate, habitate potenţiale, alături de date privind
diversitatea culturală (port popular, arhitectura locală, tradiţii
şi obiceiuri, toponime şi obiective culturale).

4. Date hidrogeologice
Problemele hidrogeologice sunt relativ bine cunoscute
pentru parcurile Balta Mică a Brăilei, Comana, Platoul Mehedinţi, Porţile de Fier şi Buila – Vânturariţa, unde există acvifere
subterane cu localizare şi calitate hidrochimică cunoscute.
Pentru celelalte trei arii protejate datele hidrogeologice sunt
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sumare şi se preconizează să fie obţinute în etapele următoare ale proiectului.
În Balta Mică a Brăilei a fost identificat recent Corpul de
apă subterană Lunca Dunării Hârşova-Brăila. Actualmente
acest corp este monitorizat prin foraje ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale.
În zona parcul Comana, freaticul din lunca şi terasele râului Argeş şi afluenţi, neprotejat de un strat impermeabil sau
semipermeabil acoperitor, este ameninţat de poluare din surse punctiforme, poluare atât industrială, cât şi menajeră.
Pe suprafaţa Parcului Natural Porţile de Fier se suprapun
(parţial sau total) trei corpuri de apă subterană, atribuite pentru administrare Direcţiei Apelor Banat, şi anume: ROBA11Reşiţa-Moldova Nouă, ROBA16-Sicheviţa (Munţii LocveiMunţii Almăjului şi ROBA17 (Munţii Almăjului). Deşi prezintă
valori acceptabile ale infiltratiei eficace, aceste corpuri freatice prezintă grade de protecţie nesatisfăcătoare sau puternic
nesatisfăcătoare.
Pe teritoriul geoparcului Platoul Mehedinţi există sisteme
hidrocarstice bine studiate, care sunt prezentate în detaliu
(sistemele Motru Sec-Baia de Aramă şi Zăton-Ponoarele-Bulba, râul Topolniţa). Acviferul din zona parcului Buila-Vânturariţa, administrat de Direcţia Apelor Olt, este un corp de apă
de tip carstic-fisural, cu grad de protecţie bun şi foarte bun si
valori optime ale infiltraţiei eficace.

5. SubstanŢe minerale Şi roci utile
Rocile utile sunt reprezentate prin granite, calcare, cuarţite, serpentinite, pietrişuri, nisipuri, argile şi tufuri. Unele
dintre acestea sunt sau au fost exploatate în cariere (parcurile
Munţii Măcinului, Buila-Vânturariţa, Mehedinţi, Porţile de Fier,
Buzău) sau balastiere (parcurile Comana, Buzău).
Mineralizaţii se cunosc în trei arii studiate. În parcul Munţii Măcinului există mineralizaţii de tip greisen cu Sn, W, Mo,
alături de mineralizaţii filoniene de tip hidrotermal, de temperatură relativ scăzută, conţinând Au, Bi, Fe+Cu, Pb, Zn, sulfosăruri şi sulfotelururi de bismut în gangă de cuart, asociate
masivului Pricopan. Formaţiunea de Carapelit este strabătută
de mineralizaţii de Fe şi Cu în ganga de cuarţ, legate de suita
hidrotermală a masivului Greci. De-a lungul timpului aceste
mineralizaţii au fost cercetate prin şanţuri şi galerii în special
în Dealurile Carapelit şi Amzalar. Parcul Porţile de Fier include
zona metalogenetica Moldova Noua. Mineralizatia este de tip
Cu(Mo) si se gaseste in skarne sau depozite porphyry asociate cu apofize ale magmatitelor laramice, în aureole de skarne
sau pirită. În cadrul programului de privatizare a industriei din
România, Moldova Nouă a fost cumpărată de CUPROM, cea
mai mare firmă producătoare de Cu din SE Europei, firmă care
intenţionează retehnologizarea minei. În geoparcul Munţii
Mehedinţi, în zona Baia de Aramă există vechi lucrări miniere
pentru exploatarea mineralizaţiilor de Cu asociate ofiolitelor
Pânzei de Severin, precum şi mineralizaţii de Fe sub formă de
magnetit la Cireşu.
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Pentru parcurile Porţile de Fier şi Munţii Măcinului există premize pentru crearea unui geoparc minier, cu amenajarea unor
trasee turistice pentru vizitarea lucrărilor miniere vechi sau mai
recente, precum şi cu amenajarea pentru vizitare a unora dintre
aceste lucrări abandonate (de exemplu, amenajarea uneia din
galeriile de pe versantul vestic al Culmii Priopcea).
Zăcăminte de ţitei, gaze, sare şi chihlimbar se cunosc pe
teritoriul geoparcului Buzău. În afară de zăcămintele de petrol şi gaze, legate de structura Berca – Arbănaşi, în zonă există izvoare minerale ce conţin H2S (Siriu, Lopătari, Nehoiu) şi
izvoare clorosodice (Meledic, Găvanele şi Valea Murătoarei).
Izvoarele minerale cu efect terapeutic recunoscut constituie potenţiale puncte de atracţie turistică. Deşi nu atât de
importante ca cele de la Monteoru, de la sud de aria geoparcului, pot fi menţionate zonele Siriu, Nehoiu, Fisici, Lopătari.
Acestea sunt insuficient valorificate, deşi unele au debite bogate şi proprietăţi curative deosebite. La Colţi, unde există un
muzeu al chihlimbarului, s-ar putea amenaja pentru vizitare o
parte din vechea mină de chihlimbar, care ar creşte potenţialul geoturistic al zonei.

6. Hazard natural
Hazardul natural pentru parcurile Munţii Măcinului, Balta
Mică a Brăilei, Buzău şi Porţile de Fier este cel seismic. Parcurile Buzău şi Porţile de Fier prezintă risc de alunecări de teren.
Risc de inundabilitate, în cazuri extreme, există pentru parcurile Balta Mică a Brăilei, Comana şi parţial Munţii Măcinului.

7. Patrimoniul natural Şi cultural
În fiecare arie protejată studiată există numeroase rezervaţii naturale geologice, biologice sau mixte; cele de natură
geologică şi mixtă au fost tratate în detaliu, dar au fost furnizate date şi pentru rezervaţiile biologice.
Patrimoniul cultural este bogat în toate parcurile studiate,
existând elemente locale care le diferenţiază. Acesta include
vestigii arheologice, monumente şi lăcaşuri de cult, biserici
şi mănăstiri, muzee, tradiţii şi obiceiuri locale, port popular,
arhitectura tradiţională, patrimoniu imaterial. Cea mai mare
diversitate de comunităţi etnice se găseşte în zona Parcului
Naţional Munţii Măcinului (români, italieni, turci, tătari, megleno-romani, ucrainieni şi lipoveni), urmată de Parcul Natural Porţile de Fier (români, sârbi, cehi, germani).
Ameninţările la adresa geodiversităţii din majoritatea ariilor protejate sunt exploatările rocilor utile în cariere (parcurile
naţionale Munţii Măcinului şi Buila-Vânturariţa, parcul natural
Porţile de Fier), sau exploatarea aluviunilor în balastiere (parcul Comana). Acestea conduc la distrugerea habitatelor, şi
implicit la distrugerea şi reducerea biodiversităţii. Alte tipuri
de ameninţări le constituie hazardele naturale: cutremure,
alunecări de teren, inundaţii.
Diversitatea culturală, completată de geodiversitate şi
biodiversitate, reprezintă baza dezvoltării socio-economice a
unei arii protejate. Dezvoltarea eco / agro / geo-turismului,
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revigorarea activităţilor tradiţionale (prelucrarea lemnului,
ţesături, olărit), oprirea migraţiei, îmbunătăţirea calităţii vieţii
au la bază păstrarea şi valorificarea acestor tradiţii. Întărirea
identităţii locale este cheia şi soluţia pentru atragerea locuitorilor în proiecte, dezvoltarea iniţiativelor locale, crearea de
IMM-uri, formarea de asociaţii şi parteneriate.
Inventarierea preliminară a permis identificarea elementelor de patrimoniu cultural, a persoanelor resursă, a activităţilor
tradiţionale, a punctelor muzeale existente, a monografiilor şi
publicaţiilor, şi sunt o bună bază pentru evaluările viitoare.

8. Concluzii
Documentarea multidisciplinară asupra ariilor protejate
a relevat existenţa unei cantităţi mari de date care trebuiesc
sistematizate. Datele existente asupra diversităţii geologice
sunt abundente. Ele trebuiesc simplificate pentru harta geologică a fiecărei arii protejate, pentru a fi accesibile inclusiv
unui public nespecialist.

Datele geoecologice sunt de asemenea bogate, dar pentru unele areale mai este necesară completarea bazei de date
analitice. Şi aceste informaţii trebuiesc sintetizate şi simplificate pentru a putea elabora broşuri de conştientizare adresate publicului larg.
Datele hidrogeologice mai trebuiesc completate şi detaliate pentru câteva parcuri (Munţii Măcinului, Buzău, CheiaDobrogea), pentru care există doar informaţii pe hărţile hidrogeologice la sc. 1:200.000.
Pentru toate ariile de studiu mai trebuiesc detaliate cercetările privind hazardul natural, şi sistematizate informaţiile
variate privind patrimoniul cultural.
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