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Abstract: Conservation of biodiversity in the current period is one of the important issues internationally. Major 

changes occurred in the last 50 years ecosystems require the need to reassess the situation with stringent ecological 

diversity both at the species level associations and bodies. Very important is to save and preserve plant and animal 

species are endangered. Risk factors to these are represented by forest destruction, true genetic deposits, introduction 

of alien species (so-called biological pollution). Our traditional response to the problem of plant and animal species 

extinction was setting up parks and natural reserves. Unfortunately this path may be of limited value because of the 

very risk factors for biodiversity. If we can not stabilize population and climate when there is no ecosystem on Earth 

that we can save him. 
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INTRODUCERE 

 

Conservarea biodiversităţii reprezintă în perioada actuală una din problemele importante la 

nivel internaţional. Modificările majore survenite în ecosisteme în ultimii 50 de ani impun cu 

stringenţă necesitatea reevaluării situaţiei diversităţii ecologice atât la nivel de specie cât şi la nivel 

de asociaţii de organisme. Conceptul despre necesitatea conservării biodiversităţii speciilor de 

animale nu reprezintă ceva nou. 

Tinând cont de importanţa deosebită a cunoaşterii “cărămizilor” biodiversităţii – speciile – se 

impune cu stringenţă revitalizarea studiilor taxonomice, fără de care orice concept ca “dezvoltarea 

durabilă” sau “conservarea biodiversităţii” reprezintă nonsensuri. 

Foarte important este salvarea şi protecţia speciilor vegetale şi animale aflate pe cale de 

dispariţie. Factorii de risc vis-à-vis de acestea sunt reprezentaţi de distrugerea pădurii, adevărate 

depozite genetice, introducerea de specii străine (aşa numita poluare biologică). Răspunsul nostru 

tradiţional la problema dispariţiei speciilor vegetale şi animale a fost constituirea parcurilor şi 

rezervaţiilor naturale. Din nefericire această cale ar putea avea o valoare limitată, din cauza însăşi a 

factorilor de risc pentru biodiversitate. Dacă nu putem stabiliza populaţia şi clima atunci nu există 

nici un ecosistem pe Pământ pe care să-l putem salva. 

 
MATERIAL SI METODE 

 

Biodiversitatea zootehnica poate fi definita ca un complex de relatii dintre agroecosistemele 

dirijate de om, in corelatie cu factorii naturali de mediu pentru asigurarea securitatii alimentare. 

Biodiversitatea naturii, aparitia noilor specii de informatie genetica, a fost argumentata de 

Charls Darwin in celebra lui lucrare “Originea speciilor” 1869. Sursele biodiversitatii animale sunt 

modificate artificial prin interventia informatiei rationale a omului. Populatiile biologice cu care se 

lucreaza in zootehnie sunt: rasa si linia. Ca populatii biologice create prin mecanisme artificiale de 

izolare reproductiva, aceste rase si linii se formeaza foarte rapid in timp, prin comparatie cu 

formarea populatiilor biologice naturale – speciile. In protectia biodiversitatii zootehnice exista 

urmatoarele prioritati: 1. realizarea unor baze de date cat mai complete la nivel mondial, la nivelul 

animalelor de ferma.  

Aceasta baza de date se poate realiza numai prin inventarierea resurselor genetice animale la 

nivel national, odata cu identificarea diferitelor rase, descrierea fiecarei rase, evaluarea numarului 

de animale din fiecare rasa si evolutia efectivelor in decursul timpului. Se va face caracterizarea 

comparativa a principalelor caractere de reproductie si adaptarea la principalele conditii de 

productie. Mentionam ca Banca de Date Mondiala FAO de la Roma contine informatii despre 4000 
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rase de mamifere si pasari de crescatorie. 2. Evaluarea sectorului de crestere – furnizeaza o privire 

de ansamblu asupra industriei de crestere a animalelor. 3. Conservarea potentialului genetic al 

raselor amenintate cu disparitia se face prin mentinerea acestor animale vii in cadrul agriculturii sub 

forma de conservare     in-situ sau prezervare ex-situ sub forma de material seminal congelat, 

ovocite, embrioni si conservarea de esantioane de ADN. Populatiile de animale sunt mentinute in 

viata cand predomina ratiuni ecologice, psihologice si culturale. Pentru a limita procesul de 

consangvinizare care este de 1% pe generatii, acceptat, ar trebui garantata o marime minima a 

efectivului de 50 de animale. Teoretic 25 de masculi si 25 de femele, fara nici o inrudire in 

descendenta lor, ar fi suficienta pentru  a atinge aceasta dimensiune. 

In prezent mai mult de jumatate din cele 877 de rase ce figureaza în baza de date ale 

Asociatiei Europene pentru Productie Animala, sunt amenintate cu disparitia sub diferite forme, iar 

în România sunt 16 specii de interes zooeconomic cuprinse în programul de conservare.  

Daca nu sunt create la timp rezervele genetice prin procedeele biotehnologice, ar pute duce la 

o restrangere a variabilitatii genetice.  

Biodiversitatea zootehnica este folosita la 3 niveluri: nivelul speciilor (genetice), populatiilor 

biologice artificiale (rase si linii) si nivelul variabilitatii genetice ai indivizilor (hibrizi si mesiti). 

Prima biotehnologie este insmantarea artificiala (IA), a doua este transferul de embrioni (ET), 

a treia este fecundarea invitro (FIV) si a patra este clonarea, urmata de sexare, inginerie genetica 

etc. Utilizarea biotehnologiilor de reproductie aduc avantaje genetice, economice, sanitare-

veterinare si stiintifice. 

Biotehnologiile de reproductie faciliteaza accesul la resursele genetice animale si la transferul 

lor, deoarece biotehnologiile moleculare permit determinarea relativei unicitati a unei resurse 

genetice prelevate.  

Prezervarea prin congelare a resurselor genetice animale in banci genetice, sub forma de 

gameti, ovule, embrioni si tesuturi, constituie o prioritate a cercetarilor din domeniu. “Asigurarea 

unei zootehni durabile este in corelatie directa cu nivelul reproductiei ca instrument de ameliorare 

genetica si reproductie biotehnologica (A. T. Bogdan, “Biodiversitatea si Ocrotirea Naturii”, pag 

273). 

Elaborarea la nivel national, regional sau local al unor planuri de actiune de identificare, 

conservare si prezervare a unor rase, vizand constituirea Bancilor de Genomuri, in azot lichid la -

126 C0, in vederea mentinerii pentru viitoarele utilizari. 

Pentru activitatile de conservare si prelevare a resurselor genetice animale, vor trebui 

mobilizate resursele materiale si umane in viitoarele programe de selectie iar valoarea materialului 

genetic congelat trebuie sa fie recunoscut pentru a se asigura o urmarire a studiilor si a dezvoltarii 

acestor rase de catre crescatori si cercetatori. 

Protectia si conservarea animalelor domestice reprezinta o problema foarte importata, atata la 

nivel international, cat si international. 

Principalele organizatii internationale care se ocupa cu protectia si conservarea speciilor 

vegetale si animale sunt: FAO, UNESCO, OMS, OIE, OMC etc. iar la nivel zonal: Uniunea 

Europeana, America de nord, America de Sud, africa, asia etc Iar ultimele nivele sun la nivel 

national si regional. 

Toate aceste organisme de control folosesc ca instrument de actiune asupra biodiversitatii, 

cercetarea stiintifica pentru dezvoltarea  durabila, economico-sociala a omenirii (A. T. Bogdan, 

“Biodiversitatea si Ocrotirea Naturii”, pag 275).  

In 1992 s-a elaborat “Lista de supraveghere mondiala pentru diversitatea animalelor 

domestice” (WWL-DAD), din septelul mondial (bivoli, taurine, capre, cai, porci si oai). 

O alta organizatie care se ocupa de protectia si conservarea biodiversitatii in agricultura din 

Europa este  SAVE (Safaguard for Agricultural Varieties in Europe cu seiul in Elvetia – C. 

Draganescu 2003). 

In 1991, la universitatea din Hanovra, s-a infiintat “Banca de Date Globala pentru Resurse 

Genetice Animale” (Roman Loftus, 1994). 
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O alta organizatie este Federatia Europeana de Zootehnie cu sistemul propriu de date, denumit 

TiHo (C. Draganescu, 2003). 

In Uniunea Europeana s-a infiintat un organism care se ocupa cu Conservarea Biodiversitatii 

Dunarii DAGENE (Danubian Alliance for Gene Conservation in Animal Species), la care au aderat 

toate tarile riverane Dunarii, inclusiv Romania. Romania este reprezentata din data de 27 iunie 

2007, la acest organism, de catre Centrul de Studii si Cercetari Agrosilvice “David Davidescu” din 

cadrun Institutului National de Cercetari Economice. 

In tara noastra, institutiile implicate in menajamentul resurselor genetice sunt: Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,  Agentia Nationala pentru Zootehnie, companii private de tip 

SEMTEST, proprietari de animale si asociatiile lor de crescatori, precum si din industria alimentara 

În protejarea rezervelor de gene se utilizează în general metoda in-situ şi metoda ex-situ. Prin 

metoda in-situ se iau măsurile necesare pentru protejarea animalelor vii într-un mediu cât mai 

apropiat de cerinţele lor de preferat arealul lor propriu de dezvoltare.  

Prin metoda ex situ se menţin stocurile de animale prin conservare in vivo, dar în afara 

mediului lor în care s-au dezvoltat, sau in vitro care include conservarea materialului seminal, 

embrionilor, celulelor sau ţesuturilor.  

Această protejare reprezintă o investiţie benefică pentru păstrarea resurselor alimentare şi a 

unui echilibru ecologic stabil. Se păstrează în acest mod biodiversitatea animalelor, acestea fiind 

totodată „bănci de gene”. Toate speciile au dreptul înnăscut la viaţă. Nici o specie sau rasă nu 

trebuie să dispară sau să fie ignorată. Dezvoltarea economică şi urbanistică a dus la degradarea în 

mare măsură a mediului ambiant. Cu toate acestea dezvoltarea civilizaţiei şi conservarea 

biodiversităţii trebuie să reprezinte două obiective interdependente. 

Protecţia resurselor genetice animale din România, este realizată de către Agenţia Naţională 

pentru Zootehnie  “Prof. Dr. G.K.Constantinescu”,  în cadrul căreia funcţionează Serviciul de 

conservare şi protecţia resurselor genetice animale, fiind autoritatea competentă în acest domeniu 

din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale. 

 

caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în 

scopul creşterii efectului favorabil asupra agriculturii

coordonarea între principalii actori ai CE şi organizaţiile 
din întreaga lume preocupate de conservarea resurselor 

genetice animale

schimbul eficient al informaţiilor

• Menţinerea biodiversităţii animale;

• Îmbunătăţirea calităţii produselor 

agricole;

• O largă diversificare în zonele rurale;

• Reducerea costurilor producţiei agricole 

prin promovarea unei producţii agricole 

durabile;

• Favorizarea dezvoltării durabile în 

zonele rurale;

• Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind resursele

genetice disponibile;

• Crearea unei reţele europene pentru promovarea

prezentării pe Internet a unor inventare naţionale,

accesibile publicului larg;

• Difuzarea la nivel comunitar şi internaţional a

inventarului resurselor genetice animale

conservate ”in situ” şi “ex situ”.

acţiuni întreprinse:

 
 

Programul de conservare  

Este un document care are printre obiective: mentinerea diversitatii genetice pentru a garanta 

conservarea resurselor genetice animale, prevenirea disparitiei acestora, cresterea efectivului de 

animale si extinderea lor la un numar cat mai mare de crescatori  si care cuprinde:  

- scopul programului poate fi  cultural-istoric sau biologico-economic (sporirea producţiei, 

precocitatea, rezistenţa la factorii naturali, boli, etc.;  
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- descrierea detaliată a rasei, cu indicarea modului de formare, precizarea gradului de izolare 

reproductivă, prezentarea caracterelor morfologice: dimensiuni corporale (talie, lungimi, adâncimi), 

cap, gât, membre, culoarea pielii şi producţiilor piloase,a caracterelor fiziologice(precocitate, 

prolificitate, valorificarea furajelor, rezistenţa la boli, etc.), a caracteristicilor utile economic 

comparativ cu alte rase (certitudinea diferenţelor,suprapuneri) realizate în condiţii egale de mediu, 

caractere de rasă neeconomice (eventual) şi gradul lor de variaţie, condiţii de exploatare (mediul) în 

care rasa este conservata;  

- definirea direcţiilor şi obiectivelor conservării;  

- criterii privind puritatea resurselor genetice animale  

Pentru perioada 2015-2020 a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-

2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C (2015) 3508 final din 26.05.2015 

şi conform Măsurii 10, Pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de 

abandon” a fost elaborat un Manual de procedură, privind rasele în pericol de abandon care respectă 

cerinţele din legislaţia europeană şi naţională (Tabelul nr. 1 și 2); 
(Tabelul nr. 1) 

CENTRALIZATOR PRIVIND EFECTIVELE DE  FEMELE ADULTE DE REPRODUCTIE DIN RASELE IN 

PERICOL DE ABANDON IN ANUL 2016   (PE RASE) 

Nr.  

crt. 

SPECIA /RASA Femele adulte de 

reproductie înscrise în 

secţiunea principală a R.G. 

1.  SURA DE STEPĂ  59 

2.  BIVOL ROMÂNESC  94 

3.  MERINOS DE CLUJ  203 

4.  MERINOS DE SUSENI  300 

5.  MERINOS DE TRANSILVANIA  1.489 

6.  MERINOS DE PALAS  4.552 

7.  RAŢCA 

(Valaha cu  Coarne în Tirbuşon)  

3.811 

8.  TIGAIE VARIETATEA RUGINIE  802 

9.  KARAKUL  2.761 

10.   OAIA CAP NEGRU DE 

TELEORMAN  

3.382 

11.  ALBA DE BANAT  960 

12.  CARPATINA  3.171 

13.  MANGALIŢA  36 

14.  BAZNA  22 

15.  LIPIŢAN  215 

16.  SHAGYA ARABĂ  50 

 

Tabelul nr. 2 CENTRALIZATOR PRIVIND EFECTIVELE DE FEMELE ADULTE 
DE REPRODUCTIE DIN RASELE IN PERICOL DE ABANDON IN ANUL 2016     (PE SPECII) 

Nr. 

crt. 

SPECIA Femele adulte de reproductie 

înscrise în secţiunea principală a R.G. 

1 TAURINE  59 

2.  BUBALINE  94 

3.  OVINE  17.300 

4.  CAPRINE  4.131 

5.  ECVIDEE  685 

6.  SUINE  58 
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CONCLUZII: 

 

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Agenţia Naţională pentru 

Zootehnie  “Prof. Dr G.K.Constantinescu”   are în vedere susţinerea financiară  pentru menţinerea şi 

dezvoltarea raselor care se află în pericol de abandon, prin aprobarea ca act normativ pe fonduri 

europene privind menţinerea şi mărirea efectivelor aflate în pericol de abandon, creând 

biodiversitate şi conservând aceste resurse genetice în zonele tradiţionale de creştere; 

- Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof. Dr G.K.Constantinescu” are în vedere 

dezvoltarea şi păstrarea în bune condiţii la nivel naţional, a patrimoniului genetic aflat în conservare  

“ex situ”, în cadrul băncii de gene ( a materialului biologic de la reproducători de mare valoare 

zootehnică); 

- Banca de gene reprezintă veriga de legătură între fondul genetic valoros şi intervenţia 

statului în refacerea efectivelor aflate în pericol de dispariţie. 
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