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I.PREZENTARE GENERALĂ A NATURA 2000
Natura 2000: Reţeaua celor mai prestigioase situri europene :
Reţeaua Natura 2000 este reţeaua celor mai remarcabile situri naturale din Uniunea Europeană. Obiectivul acesteia este să contribuie
la prezervarea biodiversităţii biologice pe teritoriul celor 27 de ţări ale Europei. Reţeaua este menită să asigure menţinerea sau readucerea într-o stare de conservare
favorabilă
a habitatelor naturale şi a habitatelor de specii ale florei şi faunei sălbatice de interes comunitar.
Reţeaua Natura 2000 este alcătuită din situri naturale desemnate de fiecare ţară în parte, în conformitate cu prevederile a 2 directive europene Directiva
79/409/CEE din aprilie 1979,privind conservarea păsărilor sălbatice,pe scurt “ Directiva Păsări „ şi Directiva 92/43/CEE din 21 mai 1922, privind conservarea
habitatelor naturale, precum şi a faunei şi florei sălbatice , pe scurt „ Directiva Habitate “. Un sit poate fi desemnat în virtutea uneia dintre directivele menţionate sau
a amîndoura, pe baza aceluiaşi perimetru sau a unor perimeter diferite. In acesete directive, sunt enumerate habitatele naturale şi speciile rare, majoritatea listelor
fiind preluate din convenţii internaţionale, cum ar fi cea de la Berna sau cea de la Bonn ( ciocănitoarea de stejar, ciocănitoarea neagră, cocoşul de munte, linxul,
buhaul de baltă cu burta galbenă, croitorul mare al stejarului etc.).
Natura 2000 în Europa :
Reţeaua europeană a siturilor Natura 2000 cuprinde:
- 20.789 de situri desemnate conform Directivei Habitate, adică 55.908.200 ha. Acestea ocupă 12,2 % din suprafaţa terestră a UE.
- 4.540 de situri desemnate conform Directivei Păsări, adică 44.436.800 ha. Acestea ocupă 9.6 % din suprafaţa terestră a UE.
Fiecare ţară dispune sau îş creează o reţea de situri corespunzătoare habitatelor şi speciilor menţionate în directive. Aceste directive sunt transpuse în legislaţia
fiecărei ţări în parte. Acestora le revine sarcina de a desemna o reţea care să respecte realitatea bogăţiei ecologice a teritoriului lor. Din punct de vedere Romania este
considerată întradevăr, drept una dintre cele mai importante ţări europene, datorită mediilor sale naturale şi a speciilor sălbatice, cu precădere a marilor mamifere (
ursul şi altele ), a păsărilor, a pădurilor naturale. Această reţea reprezintă de asemenea, unul din răspunsurile Romaniei la responsabilităţile internaţionale ce îi revin
şi la angajamentele internaţionale, preluate de discursurile responsabililor francezi ( Johannesburg 2002, conferinţa internaţională pe tema „ biodiversitaţii şi
guvernarii “ din Paris, 2005, de exemplu. ).
Natura 2000 în Romania :
Anii 2006 şi 2007 au constituit un pas istoric pentru implementarea reţelei Natura 2000 în Europa şi în Romania. In aceşti doi ani au fost posibile inventarierea şi
transmiterea siturilor ce corespund obiectivelor fixate pentru habitatele naturale, de floră , de faună, în vederea realizării concrete a integrării în Europa şi în
marea reţea ecologică europeană, pe care o reprezintă Natura 2000.
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II.FIŞA DE IDENTITATE A SITULUI NATURA 2000 PIATRA MARE

Denumirea oficială a sitului Natura 2000: „ Piatra Mare”
Desemnat pentru Directiva Europeană 92/43: DA
Desemnat pentru Directiva Europeană 79/409: NU
Localizarea sitului Natura 2000: Regiunea Alpină
Localizarea sitului Natura 2000: Judeţul Brașov
Localitatăți: Predeal, Săcele.

Suprafaţa sitului desemnat prin Directiva Europeană 92/43: 4283 ha
Suprafața sitului desemnat prin Directiva Europeană 79/409: NU
Codul oficial al sitului Natura 2000: ROSCI0195
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III.PLAN DE MANAGEMENT
DIAGNOSTIC / TABEL 1: DATE ADMINISTRATIVE
Date administrative
Regiune

Cuantificare
1 regiune

Caracterizare
Regiunea Centru

Relationare in raport cu Natura 2000
Regiunea a luat decizii cu privire la Natura 2000
Regiunea a luat decizii cu privire la protectia mediului

Județ

1 județ

Judeţul Brașov

Judeţul a luat decizii cu privire la Natura 2000 şi protecţia
mediului

Comune-localitati

2 localitați

Localitati in
Judetul Brașov:
Predeal
Săcele

Comunele au fost informate cu privire la Natura 2000
Comunele au luat decizii cu privire la Natura 2000
Comunele au luat decizii cu privire la protecţia
mediului

Primăriile localităților

Locuitori

35553locuitori

0.5% din locuitori
trăiesc
în
situl
protejat

Locuitorii au fost informaţi cu privire la Natura 2000

Primăriile localităților

Parcuri Nationale

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Sursa datelor
Formulare standard

Formulare standard

APM
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Parcuri Nationale

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

APM

Rezervații naturale

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul.

APM

Alt statut:rezervații ale biosferei
MAB,sit RAMSAR

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

APM

Alte zone cunoscute (zone
umede,zone de
importanță
avifaunistică...)

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

APM

Fonduri de vânătoare și pescuit

2 fonduri
cinegetice
18 Timis
23Garcin

Fondul
NR. 23: GÂRCIN
Gestionat de
UNIVERSITATEA
TRANSILVANIA
BRAŞOV

Gestionarii au fost informaţi cu privire la Natura 2000
Anual Gestionarii fondurilor cinegetice avizează cotele de
recoltă la Custode.

Autoritatea
Centrală
care se ocupă de
Silvicultură

NR. 18: TIMIS
Gestionat de
R.P.L.P. Kronstadt
R.A.
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REZUMAT

Amplasarea sitului Piatra Mare in apropierea orasului Brasov si al statiunii turistice Predeal reprezinta o amenintare asupra habitatelor naturale si a speciilor in zonele usor
accesibile, deoarece zonele construibile sunt in plina expansiune, iar fluxul turistic este ridicat si se practica un turism neorganizat. Vecinatatea cu DN 1 si calea ferata
Bucuresti – Brasov, are un impact puternic negativ in ceea ce priveste managementul defectuos al deseurilor precum si poluarea fonica.
In ciuda acestor amenintari, situl prezinta interes deosebit asupra prezentei unor specii de plante incluse in lista rosie nationala si specii endemice, precum si a ursului,
specie de interes comunitar. Starea de conservare a acestora in interiorul sitului este in general buna, dar necesita masuri concrete de eliminare a amenintarilor, astfel incat
sa se pastreze si sa se amelioreze starea lor de conservare.
Conform formularului standard Natura 2000, situl Piatra Mare are o suprafata de 4283 ha, in totalitate pe raza judetului Brasov avand cordonatele extremitatilor: N 450 33’
15” si E 250 38’ 42”, cu o altitudine min: 695 m si max: 1840 m.
Accesul în sit se face pe DN1 şi calea ferată Bucureşti-Braşov, sectorul Predeal-Braşov. Latura nordică a sitului este mărginită de DN1A care străbate oraşul Săcele şi
se îndreaptă spre Vălenii de Munte prin pasul Bratocea. În vest se află drumul forestier din lungul Văii Gârcinului, care prezintă o ramificaţie pe Valea Ramura Mică.
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DIAGNOSTIC / TABEL 2 : SITUAŢIA PROPRIETARILOR DE TEREN ÎN SIT
N
°

Proprietari

Exploatantul
terenului sau
gestionarul

Statutul
proprietarului

Categoria
terenului

1 Consiliul Local

Proprietate publică
locală

Păşune – fâneaţă

2 Consiliul Local

Pădure

Arabil case Pășuni

3

Statul Roman

Proprietate publică
locală
De stat

4

Propretari privați

privată

5

Total

Suprafaţa
(ha)

Păduri

Activitatea
Activitatea
desfăşurată pe teren restrictivă

sau

Cositul fânului si
Păşunatul

Cositul tâziu.Limitarea
păşunatului

Act regim silvic
şi cinegetic
Act regim silvic
şi cinegetic

Conform amenajamentului silvic
si
Conform amenajamentului silvic
si
al Regulamentului Rezervatiei
Evitarea folosirii excessive a
substantelor chimice.

Act regim silvic
şi cinegetic
4283ha Fisa

impusă

Direcția Silvică Brașov

REZUMAT

Activităţile impuse sau restrictive sunt cele reglementate prin Amenajamentul Silvic şi prin Planul de management al rezervaţiei naturale.
Economia din Timişul de Jos este bazată pe turism, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, precum şi servicii şi comert. Staţiunea Predeal este o
destinaţie turistică populară pentru practicarea sporturilor de iarnă. Relieful variat incluzând Munţii Bârsei şi Ciucaşului, cu păduri, păşuni, fâneţe şi partea sudică a
Țării Bârsei cu teren arabil, a determinat dezvoltarea creşterii animalelor, a agriculturii şi a meşteşugurilor de prelucrare a lemnului, iar apropierea de oraşul Braşov a
favorizat practicarea cărăuşitului. Ceangăii au fost în primul rând agricultori, meşteşugari şi meseriaşi (zidari, dulgheri, rotari, tâmplari, fierari, croitori, cizmari), iar
românii s-au specializat în creşterea intensivă a oilor în varianta sa cea mai evoluată, păstoritul transhumant, în prelucrarea şi valorificarea lânii şi a laptelui, precum
şi în cărăuşit.În trecut, Predealul a fost o localitate de frontieră cu Imperiul Austro-Ungar, clădirea postului de grăniceri existând şi astăzi. Dintre obiectivele turistice
din zonă menţionăm mânăstirea Predeal, Cimitirul legionar de la Predeal (aflat în spatele Mănăstirii Predeal), vila mareşalului Antonescu (situată în zona Cioplea),
Statuia eroului-poet Mihail Săulescu, Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. Capela romano-catolică Timişu de Jos a fost construită acum 300 de ani şi a devenit
un punct de interes pentru Sfântul Scaun de la Roma în anul 1781. Ca şi în alte aşezari ale Țarii Bârsei, în Săcele s-a păstrat obiceiul de a sărbatori în luna octombrie
Ziua Recoltei, sub forma unui Festival al Meşteşugurilor în care vechile meştesuguri ale breslelor sunt reînviate. Balul Plăcintelor reprezintă întâlnirea anuala a
mocanilor săceleni, care se ţine la Lăsarea Secului. Cu aceasta ocazie, se prepară celebrele plăcinte mocăneşti cu brânză sărată de oaie, reţetă care s-a răspândit azi în
toate ţinuturile româneşti. Un aspect particular al industriei casnice săcelene la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX a fost reprezentat de ţesutul
maramelor din borangic de către femei specializate din Purcăreni, numite ştergărese.
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DIAGNOSTIC / TABEL 3 : DATE PRIVITOARE LA ACTIVITĂŢILE UMANE ŞI MODUL DE UTILIZARE AL
TERENURILOR
Date privitoare la activităţile umane Codul
activităţilor Cuantificare
şi modul de utilizare al terenurilor umane conform FSD

Calificare

Sursa datelor

Agricultură

102

4% din suprafaţa sitului

Cositul

Consiliile judeţene

Păşunat

140

7%din suprafaţa sitului

Agricultură

100

0%din suprafaţa sitului şi din
jurul sitului.

Animalele principale folosita la păşunat Consiliile judeţene
fiind ovinele si bovinele
Consiliile judeţene
Cultivarea

Urbanizarea

403

Case

Turismul

625

turism organizat

Drumuri rutiere

502

Transport

Drumuri modernizate cu
asfaltic DN1 și Dn1A
Drum forestier in lungul Văii
Gârcinului

Incendii

948

Aprinderea pajiştilor

Riscul producerii de incendii

Adminiatratia rezervatiei naturale

Exploatari forestiere

166

arbori uscaţi

Tăieri de igienă

RPLP SACELE RA

Prelevare din flora

250

Recoltarea.sporadica a
plantelor medicinale

Recoltarea de plante medicinale
pentru consum individual

Populaţie

Consiliile judeţene

Reprezinta 2% din suprafata

Consiliile judeţene

covor

Directia judeteana de drumuri si
poduri

Silvicultură

164

Arboretele ce au atins
varsta exploatabilitatii

Tăiere controlată

RPLP SACELE RA

Silvicultură

160

Lucrările de intreţinere a
arboretelor
din
zona
protejată

Management silvic

RPLP SACELE RA

Regim cinegetic

230

Extragerea exemplarelor
de
fauna
cinegetică
conform
cotelor
de
recoltă

Vânătoare

Gestionarii
cinegetice

Creșterea animalelor

170

7% din suprafata sitului

Vaci, , capre, oi

fondurilor

Formulare standard
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Rezumat
Principalele activităţi umane desfăşurate în sit şi în vecinătatea sitului, sunt legate de păşunat şi exploatări forestiere. Daca nu sunt respectate condiţiile in
care aceaste activitati se pot desfăşura, ele pot produce un impact n e g a t i v semnificativ asupra mediului dat fiind natura terenului.
Culegerea plantelor medicinale cod FSD 250 este o activitate tradițională practicată de puține persoane.
Activitatea rutiera, cod FSD 502 nu are un impact negativ semnificativ asupra mediului.
Așa-zisa activitate de curățenie de primăvară poate produce incendii, focul poate scăpa de sub control, existând pericolul distrugerii unor habitate, afectând în
mod grav anumite specii. ( cod FSD 948 )
TURISM
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DIAGNOSTIC / TABEL 4 : DATE ABIOTICE GENERALE
Date abiotice generale

Cuantificare

Calificare

Sursa datelor

Geologie

100% din suprafaţa sitului.

- În alcătuirea masivului predomină conglomeratele Catalog Natura 2000
şi calcarele de vârstă mezozoică, cu intercalaţii de
gresii, marne şi argile.

Hidrologie

Reţeaua hidrografică este reprezentată în principal Reţeaua hidrografică este dispusă radiar, în strânsă Catalog Natura 2000
de Valea Timisului, Valea Garcinului şi afluenţii legătură cu conformaţia masivului. Apele afluente
principali ai acestora .
Timişului (Timişu Sec, Pârâul Pietrei Mari,
Horvatca, Pârâul Dracului, Şipoaia, Pârâul
Pojarului) au lungimi mai mari şi prezintă
numeroase rupturi de pantă
Afluenţii Gârcinului au o pantă accentuată, în trepte,
ascensiunile în lungul lor fiind dificile. Cel mai
important afluent al Gârcinului pe partea stângă este
Pârâul Muşatului, care îşi are izvoarele sub culmea
Gâtul Chivei. Obârşiile văilor sunt situate în jurul
altitudinii de 1600 m.

Clima

După poziţia sa geografică, situl se încadrează în Clima este temperata.
Temperatura Catalog Natura 2000
clima temperată. După Koppen regiunea se medie anuală este de 8,4C, amplitudinea
încadrează în provincia climatică Dfbx.
dintre temperatura maximă şi cea minimă fiind

de 22,8C.
Cantitatea cea mai ridicată de precipitaţii se
înregistrează în luna iunie (97,3 mm), iar cantitatea
medie de precipitaţii în decursul unui an se situează
în jurul valorii de 690 mm.
Deci cantităţile minime se înregistrează în sezonul
rece iar cele mai ridicate în timpul verii, lunile de
vară caracterizându-se prin cantităţi de precipitaţii
cuprinse între 97,3 mm şi 64,7 mm.

Pedologie

În sit predomină solurile brune podzolice, Solurile de pe versanţii sculptaţi în calcare Catalog Natura 2000
solurile brune, solurile brune acide şi (dominant rendzine) au multe fragmente de rocă,
podzolurile dispuse etajat pe verticală
chiar de la suprafaţă. Solurile de pe versanţii
formaţi din conglomerate sunt alcătuite din
materiale mai fine, suprafaţa lor fiind relativ
uniformă. Învelişul de soluri reflectă fidel
intercondiţionarea factorilor pedogenetici (relief,
tip de rocă, climă şi pânză freatică).

Topografie

Geografic, pădurile sunt situate în Munţii Piatra Piatra Mare este localizat in sudul depresiunii Catalog Natura 2000
Mare din Carpaţii de Curbura
Brasovului, in cadrul Carpatilor de Curbura. Atinge
inaltimea maxima in varful Piatra Mare, avand o
altitudine de 1.844 m.
Teritoriul sitului se află în bazinul hidrografic al Situl este amplasat în bazinul hidrografic al Catalog Natura 2000
râului Olt
râului Olt
fiind străbătută de apele afluente
Timisului si Garcinului

Hidrografie

10

REZUMAT

Delimitarea teritoriului
Amplasarea sitului Piatra Mare in apropierea orasului Brasov si al statiunii turistice Predeal reprezinta o amenintare asupra habitatelor naturale si a speciilor in zonele
usor accesibile, deoarece zonele construibile sunt in plina expansiune, iar fluxul turistic este ridicat si se practica un turism neorganizat. Vecinatatea cu DN 1 si calea
ferata Bucuresti – Brasov, are un impact puternic negativ in ceea ce priveste managementul defectuos al deseurilor precum si poluarea fonica.
In ciuda acestor amenintari, situl prezinta interes deosebit asupra prezentei unor specii de plante incluse in lista rosie nationala si specii endemice, precum si a ursului,
specie de interes comunitar. Starea de conservare a acestora in interiorul sitului este in general buna, dar necesita masuri concrete de eliminare a amenintarilor, astfel
incat sa se pastreze si sa se amelioreze starea lor de conservare.
Conform formularului standard Natura 2000, situl Piatra Mare are o suprafata de 4283 ha, in totalitate pe raza judetului Brasov avand cordonatele extremitatilor: N 450
33’ 15” si E 250 38’ 42”, cu o altitudine min: 695 m si max: 1840 m.
Accesul în sit se face pe DN1 şi calea ferată Bucureşti-Braşov, sectorul Predeal-Braşov. Latura nordică a sitului este mărginită de DN1A care străbate oraşul Săcele şi se
îndreaptă spre Vălenii de Munte prin pasul Bratocea. În vest se află drumul forestier din lungul Văii Gârcinului, care prezintă o ramificaţie pe Valea Ramura Mică
Geologie/Geomorfologie Din punct de vedere structural, situl continuă sinclinalul suspendat al Bucegilor spre nord. Unităţile montane formează două flancuri
despărţite prin valea Timişului, fiind alcătuite din calcare jurasice şi conglomerate cretacice. În alcătuirea masivului predomină conglomeratele şi calcarele de vârstă
mezozoică, cu intercalaţii de gresii, marne şi argile. Calcarele masive au culoare alb-cenuşie şi conţin corali. Vârful Piatra Mare (1843 m) şi platoul Pietrei Mari se
continuă spre nord printr-o culme centrală despărţită prin mai multe înşeuări în culmi secundare (Piatra Mică 1610 m, Gîtul Chivei 1639 m). Din această osatură
centrală se desprind spre valea Timişului numeroase contraforturi rotunjite. În nord observăm culmi izolate (Brădet, Highiş, Mărdăgău, Gurghiu) cu altitudini în jur de
1000 m, cu aspect de clăi, despărţite prin înşeuări adânci şi înconjurate de o prispă largă cu altitudinea de 700-800 m. Acţiunea agenţilor externi asupra diferitelor roci
a dat naştere unor forme de relief pline de pitoresc. Este impresionant abruptul estic spre Valea Gârcinului, cu un relief ruiniform cu numeroase coloane, cleanţuri şi
conuri de grohotiş provenite din dezagregarea conglomeratelor. Iarna, pe acest abrupt sunt frecvente avalanşele de zăpadă care şi-au imprimat în stâncă o serie de
culoare abrupte. În apropierea vârfului Piatra Mare, la câteva sute de metri spre vest pot fi întâlnite stânci cu o înălţime de 6-7 m care se aseamănă cu Babele din
Bucegi. Peticelor de calcar le sunt caracteristice formele de relief carstic (lapiezuri, doline, chei, cascade şi abrupturi spectaculoase). Numeroase lapiezuri pot fi
întâlnite la Piatra Scrisă, situată la sud de cabana Piatra Mare. În apropierea cabanelor Balnoc şi Piatra Mare sunt localizate o serie de doline în formă de pâlnie, cu o
deschidere de 5-6 m şi o adâncime de 2-3 m. Litologia predominantă din calcare şi conglomerate, mai puţin şisturi sau fliş, determină un relief specific, între care se
remarcă formele carstice (lapiezuri, doline şi văi sub formă de chei precum Tamina, Şipoaia, Cheia). Relieful endocarstic este reprezentat prin peşteri de mici
dimensiuni care cumulează în total 2,4 km de galerii (Peştera cu Gheaţă)..
Topografie si hidrografie
Reţeaua hidrografică este dispusă radiar, în strânsă legătură cu conformaţia masivului. Apele afluente Timişului (Timişu Sec, Pârâul Pietrei Mari, Horvatca, Pârâul
Dracului, Şipoaia, Pârâul Pojarului) au lungimi mai mari şi prezintă numeroase rupturi de pantă. Tot în rocile calcaroase, de-a lungul cursului râurilor se înregistrează
pierderi subterane de apă şi sunt întâlnite multe izvoare, unele având caracterul unor mici izbucuri. Afluenţii Gârcinului au o pantă accentuată, în trepte, ascensiunile
în lungul lor fiind dificile. Cel mai important afluent al Gârcinului pe partea stângă este Pârâul Muşatului, care îşi are izvoarele sub culmea Gâtul Chivei. Obârşiile
văilor sunt situate în jurul altitudinii de 1600 m. Curgerea în porţiunea superioară a văilor are un caracter intermitent. Primăvara, la topirea zăpezilor, se înregistrează
cele mai mari debite. În această perioadă râurile curg învolburate, unele trasee în lungul lor fiind destul de periculoase. Râurile care stăbat partea nordică a masivului
au fost canalizate în cursul inferior, în oraşul Săcele. Se întâlnesc şi numeroase izvoare, cele mai cunoscute fiind cele şapte izvoare de pe Valea Morii.CONDIŢII
CLIMATICE
Situl este caracterizat printr-un climat de munte, în care se întrepătrund influenţe ale maselor de aer continental din est şi ale aerului mai umed din N-NV. Etajarea
elementelor fizico-geografice pune în evidenţă diferenţieri importante, pe verticală. Partea superioară a masivului, cu un climat mai aspru, este caracterizată prin
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temperaturi medii anuale cuprinse între 0 °C şi 2 °C. Între 1000 şi 1400 m, se înregistrează temperaturi medii anuale de 4 °C, iar pe văile Timişului şi Gârcinului,
precum şi în sudul depresiunii Braşov, media anuală ajunge la 6 °C. Etajul înalt primeşte anual în medie 1000-1150 mm precipitaţii, spre poale acestea reducându-se
la 700-800 mm. Iarna, în Piatra Mare se înregistrează adeseori temperaturi mai ridicate decât pe Valea Timişului sau în Depresiunea Braşov (inversiune termică).
Vântul atinge intensitatea maximă pe platoul neadăpostit al Pietrei Mari, având direcţia predominantă V-NV. Iarna sunt frecvente vânturile puternice dinspre est şi NE
care aduc valuri de ger. Pe treptele de relief mai joase şi pe văi, direcţia şi intensitatea vânturilor sunt în funcţie de orientarea culmilor şi a culoarelor de vale.
Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol
PEDOLOGIE
În sit predomină solurile brune podzolice, solurile brune, solurile brune acide şi podzolurile dispuse etajat pe verticală. Solurile de pe versanţii sculptaţi în calcare
(dominant rendzine) au multe fragmente de rocă, chiar de la suprafaţă. Solurile de pe versanţii formaţi din conglomerate sunt alcătuite din materiale mai fine,
suprafaţa lor fiind relativ uniformă. Învelişul de soluri reflectă fidel intercondiţionarea factorilor pedogenetici (relief, tip de rocă, climă şi pânză freatică).

DIAGNOSTIC / TABEL 5 : ECOSISTEME ( ÎN LEGĂTURĂ CU MARILE ECOSISTEME DESCRISE ÎN FSD)
Ecosisteme (în legătură cu Suprafaţa, lineară Statutul sumar Principalele habitate de Principalele specii de
marile ecosisteme descrise în sau procentul de al ecosistemului interes comunitar vizate interes comunitar vizate
FSD)
acoperire a sitului
Pajisti naturale,stepe

Pasuni

2%

3%

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

6230

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

4080

Bombina variegata
1193
Triturus montandoni2001

Principalele ameninţări
identificate sau estimate în
legătura cu activităţile umane

Sursa datelor

Cositul înafara perioadelor
permise (estimat).

Fisa standard

Păşunatul excesiv

Cositul înafara perioadelor permise
Bombina variegata
(estimat).
1193
Triturus montandoni2001

Fisa standard

Păşunatul excesiv

Paduri de conifere

51%

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

9410

Ursus arctos1354
Buxbaumia viridis1386

Defrişări(estimat).

Fisa standard

Paduri de amestec

38%

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

6230
91E0
9180

Ursus arctos1354
Buxbaumia viridis1386

Defrişări(estimat).

Fisa standard

Habitate de paduri(paduri de
tranzitie)

6%

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

3240

Ursus arctos1354
Buxbaumia viridis1386

Defrişări(estimat).

Fisa standard
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REZUMAT

Diversitatea condiţiilor naturale se reflectă direct în marea varietate a covorului vegetal. Pădurile ocupă peste 90% din suprafaţa sitului, fiind dispuse etajat. Cea
mai mare parte a sitului este acoperită de păduri de amestec alcătuite din brad, molid şi fag. Cele de fag formează etajul montan inferior şi sunt localizate la
poalele masivului. Farmecul acestor păduri este accentuat primăvara de prezenţa diferitelor plante cu flori (viorele, brebenei, floarea paştelui, crucea voinicului,
ciuboţica cucului etc). În padinile de fag se găsesc în locurile mai umbrite şi mai reci brazi şi molizi. În nord, pădurile de fag au fost înlocuite cu plantaţii de pin.
Pajiştile de la poalele masivului şi poienile din păduri sunt caracterizate printr-o mare diversitate. Aici domină păiuşul roşu, alături de care se găsesc campanule,
genţiene, margarete. Pădurile de brad formează etajul montan mijlociu şi urcă pînă la 1200 m. În aceste păduri este caracteristică prezenţa măcrişului iepurelui, a
ferigilor şi a florilor viu colorate primăvara. Pădurile de molid, întunecoase şi impresionante în liniştea lor, formează etajul montan superior. Pe abrupturile
calcaroase şi pe grohotişurile de la poalele lor se găsesc diferite specii de plante instalate în fisuri sau pe lapiezuri. Platoul Pietrei Mari este încadrat în etajul alpin
inferior. Pajiştile şi fâneţele sunt presărate cu flori de statură mică (campanule, primule) sau cu tufe de afin şi merişor. Smârdarul înfloreşte în iunie şi conferă un
farmec deosebit pajiştilor de pe platou.

13

DIAGNOSTIC / TABEL 6 : DATE BIOTICE (ALTELE DECÂT HABITATELE NATURALE ŞI SPECIILE
DE INTERES COMUNITAR )
Date biotice generale

Cuantificare

Calificare

Sursa datelor

Habitate naturale in general Au fost identificate 11 habitate din Dintre habitatele prezente în rezervaţie cele prioritare Baza de date APM (FS)
care 4 sunt prioritare
sunt:
Catalog infonatura2000
-6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe
substraturi silicioase
-91E0*Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae,Salicion albae)
-9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți,
grohotișuri și ravene
-7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin
(Cratoneurion)
Flora in general

Inventarierea floristica a masivului a Ponderea cea mai mare de reprezentare o au familiile: Baza de date APM (FS)
dus la consemnarea unui nr de 800 de Asteraceae (113specii), Poaceae (73 specii), Rosaceae Catalog infonatura2000
taxoni vegetali.
(52 specii), Fabaceae (44 specii), Lamiaceae (42 specii),
Caryophyllaceae (33 specii), Scrophulariaceae (32
.
Flora zonei cercetate reprezintă specii), Cyperaceae (32 specii), Apiaceae (30 specii),
25,76% din totalul de 3136 de specii Brassicaceae (22 specii), Ranunculaceae (22 specii)
spontane existente în ţara noastră
(Ciocârlan, 2000).

Fauna in general

4 specii principale reprezentative pentru Mamiferele ce populează Munţii Piatra Mare sunt cele Baza de date APM (FS)
sit şi multe altele cu răspandire mai obişnuite pădurilor de altitudine medie
Catalog infonatura2000
largă
Pasarile cele mai raspandite sunt sitarul, mierla, ciocîrlia
de pădure, cucul, fluturaşul de stînca ş.a.
Paraiele sînt bogate în peşti: păstrăvul, mreana, cleanul,
scobarul, zglăvoaca fiind speciile cel mai des întîlnite.

Fauna cinegetică

Dintre cele 4 specii importante doar Aici trăiesc lupul, mistreţul (în număr mare), vulpea, Fisa standard
unele au acces pe întregul teritoriu al pisica sălbatică, căpriorul, cerbul carpatin (rar), iepurele, Fisa fond de vanatoare
sitului, accesul fiind limitat pe cale veveriţă, viezurele, jderul etc.
naturală.
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Rezumat
Datele biotice, altele decât habitatele si speciile de interes comunitar, dupa cum se observa nu sunt deloc de neglijat.
De asemenea flora este bogat reprezentata, fiind identificate pâna în present peste 800 de specii din toate categoriile: specii de muschi si licheni,
specii endemice protejate la nivel regional si de interes national, specii de arbori forestieri. În general se poate spune că, în cadrul componenţei grupărilor vegetale
instalate în sit, se întâlnesc în timpul primăverii mai mult specii higrofite, înlocuite apoi de de specii mezofite, iar spre toamnă de cele xerofite.
Fauna în ansamblul ei este reprezentata de XXspecii identificate de interes cinegetic si alte zeci de specii ce nu prezinta interes cinegetic
Reprezentativepentru sit sunt: 4 specii : 1 carnivor, 2 amfibieni si 1 planta
Datorita suprafeţei mari a ariei protejate ,Precum si faptul că este localizată într-un perimetru vast, speciile de mamifere sunt foarte bine reprezentate
chiar si cele de talie mare. Astfel în zonă este semnalata prezenţa căpriorului(Capreolul capreolus) care utilizează poienile şi zonele din nordul pădurii, apropiate
de rauri. Vulpea(Vulpes vulpes), precum şi iepurele(Lepus europaeus) sunt animale cu prezenţă constant în pădure şi zonele adiacente.
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DIAGNOSTIC / TABEL 7 : HABITATELE NATURALE DE INTERES COMUNITAR

Habitate naturale de interes comunitar
identificate în FSD (denumire din Directiva
Cod Natura Habitatul
92/43)
2000
al natural
prioritar
habitatului
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe 6230
substraturi silicioase
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 91E0
excelsior
(Alno-Padion
Alnion
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, 9180
grohotișuri și ravene
Izvoare petrifiante cu formare de travertin 7220
(Cratoneurion)
Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
91V0

Suprafaţa
acoperită
habitat (%)

Statutul de conservare : Sursa datelor
Regiune
Structura
Favorabil
Mediu
de biogeografică şi
Defavorabil
funcţionalitatea
vizată

DA

0.03

Alpina

satisfacatoare

Da

2

Alpina

satisfacatoare

Da

0,4

Alpina

satisfacatoare

Da

0,001

Alpina

satisfacatoare

Nu

40

Alpina

satisfacatoare

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea 9410
montana (Vaccinio-Piceetea)
Tufărișuri alpine și boreale
4060

Nu

45

Alpina

satisfacatoare

Nu

1

Alpina

satisfacatoare

Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase 8120
din etajul montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii)
Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe 8210
roci calcaroase

Nu

0.01

Alpina

Satisfăcătoare

Nu

0.01

Alpina

Satisfăcătoare

Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de- 3240
alungul râurilor montane

Nu

0.5

Alpina

Satisfăcătoare

Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix

Nu

0.01

Alpina

Satisfăcătoare

4080

mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
directe
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
directe
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
directe
mediu(din obs pe teren Fişa standard
Nefundamentat stiintific-) Monitorizari
directe
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Descriere habitate
8120 — Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)
Habitatul se dezvoltă pe grohotişurile calcaroase rezultate mai ales din sfărâmarea prin îngheţ-dezgheţ a calcarelor, dolomitelor, conglomeratelor calcaroase, gresiilor
calcaroase din munţii înalţi, din etajul boreal (al molidului) până în cel alpin. Puţinul humus negru brut ce se dezvoltă pe aceste grohotişuri bogate în carbonat de calciu
ajută la instalarea unei flore foarte specifice. Şi în cadrul acestui habitat au fost descrise mai multe variante. Una dintre ele este larg răspândită, cea a pajiştilor slab
închegate de saxifraga galbenă, saxifraga moscată şi lâna caprei de calcar. Tot larg răspândite sunt şi pajiştile de grohotişuri calcaroase alpine până la boreale umede,
edificate de măcrişul scutat alpin şi iarba ciutei. Numai în restrânsele areale calcaroase din Munţii Bucegi, Făgăraş şi Rodnei găsim pajişti de mac galben alpin (sau
coroana Sfântului Ştefan, specie endemică), verzişoară roz de munte şi iarba ciutei carpatină (toate cele trei specii edificatoare fiind deosebit de valoroase şi rare).
Numai în Carpaţii Meridionali, şi mai ales specifice masivului calcaros Piatra Craiului, sunt pajiştile de grohotiş calcaros dominate de lâna caprelor alpină (două specii,
cea a lui Lerchenfeld şi cea a transilvană) şi macul galben alpin.
7220* — Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)
Are întotdeauna o extindere mică, fiind asociat altor habitate de naturi foarte diverse. Pentru apariţia izvoarelor petrifiante cu formare de travertin este necesar să existe
condiţii geografice particulare, respectiv masive calcaroase, fenomene vulcanice care să genereze izvoare cu apă caldă acidă, aceasta dizolvând rapid calcarul şi
redepunând-ul sub formă de travertin (tuf calcaros). Adeseori acesta se mulează încet peste plantele din comunităţile din apropiere petrifiindu-le, de unde şi numele
habitatului. La noi în ţară asemenea situaţii sunt deosebit de rare şi apar la scară mică. Totuşi, accepţiunea ecologică a habitatului este mai largă, extinzându-se la toate
izvoarele din arealele muntoase stâncoase, cu apă ce se prelinge pe suprafaţa rocii în permanenţă şi unde se găsesc perniţe întinse de muşchi de pământ ce cresc direct
pe stânca nudă, în primul rând specia caracteristică Cratoneurion. Din acest punct de vedere, habitatul este frecvent în Carpaţii Româneşti. Muşchii de pământ ataşaţi
de stâncile ude ajung şi la 40% din biomasa habitatului, la care se adaugă pinguicula comună, saxifraga stelată, opaiţa mică, calcea calului, splinuţa aurie alpină,
vărzuţa amară, pufuliţa nutantă, mărarul păros, toporaşul galben etc. Specia caracteristică pentru Europa Centrală şi de vest, cohlearia de Pirinei (la noi fiind prezentă o
subspecie endemică), este foarte rară în Carpaţi.
9410 — Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
În acest tip de habitat sunt incluse toate pădurile de molid (din etajul boreal de taiga montană) din munţii înalţi ai Europei Centrale, inclusiv din Carpaţii româneşti.
Acestea se află în mod natural la noi în ţară între 1200-1800 m, pe soluri acide cu o coloraţie roşcată numite podzoluri cambice. Cele mai vaste suprafeţe cu acest tip de
habitat se află în Carpaţii Orientali, apoi în cei Meridionali. Munţii Apuseni au doar în jumătatea nordică prezente pe suprafeţe mari pădurile de molid iar în Munţii
Banatului lipsesc. Molidul este specia dominantă absolută, adeseori fiind prezentă în stare pură sau alături de fag şi brad alb (numai la altitudini mai mici), scoruş, plop
tremurător, paltin de munte. Stratul arbuştilor este de obicei slab dezvoltat, multe specii fiind de talie mică, precum afinul, merişorul, iarba neagră, socul roşu. Stratul
ierbos este compus din multe specii acidofile cum sunt deşampsia flexibilă, măcrişul iepuresc, omagul vulpesc, pufuliţa, feriga femeiască, splinuţa aurie, iarba ciutei
austriacă, feriga lată, parisul, cruciuliţa de pădure, stelaria de pădure, şopârlaiţa urzică, valeriana cu trei frunze etc. Deşi, ca şi în cazul făgetelor carpatine, există şi
pentru molidişurile noastre un cortegiu întreg de plante ierboase endemice la nivelul Carpaţilor care le-ar putea diferenţia de cele din restul Europei Centrale, această
separare nu a fost făcută. Menţionăm dintre acestea margareta lui Waldstein, clopoţelul carpatin, omagul toxic, clopoţelul de brădet, brusturele negru, degetărelul
carpatin, vulturica transilvană, bruckenthalia etc.
91E0* — Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Habitatul include pădurile galerii de luncă din lungul râurilor, de la câmpie până în etajul montan superior. Este lesne de înţeles că în cadrul acestui ecart altitudinal
foarte larg există diferenţieri ecologice considerabile, oglindite în subtipuri distincte clar diferenţiate. Natura prioritară a acestui habitat nu a fost stabilită datorită
speciilor de plante rare ci datorită faptului că acestea, crescând în lungul cursurilor de apă, consituie o resursă ecologică inestimabilă, fiind în primul rând culoare
ecologice pentru mamiferele mari (şi singurele, mai ales la deal şi la câmpie), adăpost foarte preţios pentru numeroase specii de nevertebrate, loc de cuibărit şi de
hrănire pentru un număr foarte mare de specii de păsări. Solurile pe care apar aceste păduri sunt cele aluviale (fluvisolurile), adesea gleizate. Subtipul de altitudine mai
înaltă al habitatului este dat de pădurile de luncă din etajul montan superior până în cel al dealurilor înalte, dominate de arinul alb. Urmează pădurile galerii de luncă
din arealele deluroase, dominate de arin negru şi/sau frasin, înlocuite pe scară largă de zăvoaie de salcie albă şi comună, mai rar de plop negru şi plop alb, care
continuă acest tip de habitat până la ţărmul mării şi în Delta Dunării. Din păcate, în multe locuri arinul negru şi frasinul au fost tăiaţi şi eliminaţi aproape complet ca
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specii în secolele trecute, primul din cauza lemnului folosit pentru obţinerea unei vopsele negre iar al doilea din cauza lemnului deosebit de trainic. O problemă majoră
a pădurilor galerii de luncă o reprezintă uşurinţa excesivă cu care sunt invadate de către specii exotice scăpate din cultură. Este cel mai sensibil tip de habitat din acest
punct de vedere din întreaga ţară. Speciile de talie înaltă şi căţărătoare autohotone caracteristice acestui tip de habitat şi care dau un aspect luxuriant, precum pălămida
galbenă uleioasă, telekia, captalanul, angelica, urzica, viţa de vie sălbatică, curpenul, trestioara lânoasă sunt înlocuite de specii invadante precum napul porcesc,
rudbeckia, reynoutria, polygonum-ul de Sahalin etc.
91V0 — Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Este un habitat forestier endemic şi reprezintă la nivelul Carpaţilor cel mai caracteristic tip de pădure, fiind strict răspândit doar în arealul acestora, pe suprafeţe mari.
Făgetele dacice, dominate de fagul comun european şi de multe ori însoţit în trecut din abundenţă de brad alb, apar la altitudini de 800-1200 metri, pe soluri fertile şi
bine aerisite (de tipul cambisolurilor eutrice şi luvisolurilor), cele mai tipice fiind cele de pe roci ce aprovizionează bine cu nutrienţi minerali solul şi menţin un nivel
scăzut al acidităţii ca bazaltele, calcarele, gresiile calcaroase. Habitatul se recunoaşte în primul rând prin prezenţa celor două plante caracteristice, ambele proprii doar
Carpaţilor, brusturele negru (sau tătăneasa galbenă carpatină, Symphitum cordatum – de la care vine numele ştiinţific) şi mierea ursului roşie. Cândva se afla frecvent
în aceste păduri tisa, care se mai întâlneşte abundent în făgetele carpatine în puţine locuri (cum ar fi pe versantul nordic al Făgăraşului sau în Munţii Apuseni pe
Vâlcan) alături de brad alb, paltin de munte, paltin de câmp, ulm de munte, sorb, scoruş, cireş sălbatic. În urma gospodăririi silvice, multe făgete dacice sunt astăzi în
stare pură. Stratul arbustiv dens cuprinde cruşinul, spinul cerbului, socul roşu, socul negru, călinul, salba moale, salba râioasă, măcieşul fără spini, caprifoiul negru,
caprifoiul roşu, cununiţa albă (pe substrate stâncoase). În covorul de plante ierboase regăsim şi alte plante endemice Carpaţilor precum margareta carpatină, spânzul
roşu, dentariţa mov carpatină, clopoţelul de brădet, piciorul cocoşului carpatin, crucea voinicului transilvană (în nord-vestul Carpaţilor Meridionali), opaiţa lui Heuffel
etc. Pe substrate stâncoase calcaroase mai abrupte se întâlneşte des o variantă a făgetelor carpatine care are ca plantă indicatoare feriga numită limba soacrei, singura
din flora noastră care are frunza nedivizată.
9180* — Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
Pădurile „de surduc” (adică de văi înguste cu pereţi abrupţi) sunt un habitat forestier considerat rar şi deosebit de valoros. Acesta apare în Carpaţi în acele grupări
montane unde relieful este abrupt, cu deosebire în masivele calcaroase şi conglomeratice, la altitudini de 800-1600 m. Astfel sunt munţii Bucegi, Trascău, Bihor,
Metaliferi, Ceahlău, Rarău, Piatra Craiului etc., dar practic oriunde îşi fac apariţia cheile şi stâncăriile de calcar, pe clinele lor umbrite aceste pâlcuri de pădure sunt
nelipsite. Flora este destul de caracteristică dar trebuie să subliniem că fauna lor de nevertebrate este foarte bogată în specii rare şi endemice, ceea ce face ca acest tip
de habitat să fie declarat prioritar. Torenţii cu pat abrupt dar şi brânele mai largi şi umbrite din munţii stâncoşi, uneori versanţi întregi pe substrat de stâncă sunt
arealele unde putem găsi pădurile de surduc. Întâlnim aici patru specii dominante de arbori, acestea fiind (în proporţii variabile) frasinul, paltinul de munte, ulmul de
munte şi teiul pucios. Desigur, nu sunt specii proprii acestui habitat dar formează compoziţii absolut specifice lui. Deseori apar exemplare diseminate de fag, paltin de
câmp, brad, tisă, molid. Dintre arbuşti menţionăm specii de pădure precum cornul (deosebit de frecvent), salba moale, caprifoiul negru sau de stâncării, precum şi
cununiţa albă (taula de stâncă), măcieşul fără spini, cotoneasterul, adesea ienupărul târâtor (cetina de negi), sorbul grecesc. Există în partea de vest a Carpaţilor şi două
specii endemice, sorbul dacic (în Apuseni) şi sorbul lui Borbas (în Banat). Plantele ierboase sunt adesea de talie înaltă şi există câteva specii considerate deosebit de
caracteristice pădurilor de surduc precum pana zburătorului (sau lunaria), telekia (iarba mare), feriga limba soacrei (sau filitis), feriguţa de stâncă fragilă, slăbănogul,
cruciuliţa de pădure, stânjenelul de stâncă, iarba ciutei (margareta aurie de pădure), lipicioasa de stâncă ( moehringia ), ferigile polistihum .
6230* — Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
Părul porcului ( Nardus ) este o specie de graminee acidofilă larg răspândită din dealurile înalte până în etajul alpin, în acest habitat fiind cuprinse pajiştile dominate de
această specie din etajul colinar şi montan de pe substrate acide (gresii silicioase, nisipuri, şisturi cristaline, roci magmatice acide) ce duc la dezvoltarea unei cuverturi
de sol de tipul cambisolurilor districe (soluri brune acide) sau luvisolurilor albice. Părul porcului ocupă până la 50% din suprafaţa acestor pajişti foarte bogate în specii
(când sunt bine conservate, folosite ca fâneţe) cum ar fi toporaşul câinelui, sunătoarea de munte, vulturica stacojie, păiuşul roşu, iarba vântului, luceafărul roz, păiuşul
negricios, coada câinelui, multe specii de orhidee, arnica şi specii endemice carpatine precum toporaşul carpatin, clopoţelul fierăstrău, clopoţelul de brădet.
4060 — Tufărişuri alpine şi boreale
Este un tip de habitat foarte complex format din tufărişuri joase şi pitice subalpine şi boreale (din etajul molidului), care cuprinde numeroase subtipuri, unele foarte
frecvente în peisajul munţilor noştri înalţi, altele rare. Solurile sunt de tipul podzolurilor în cele mai multe cazuri, cambice şi tipice, foarte subţiri şi lesne erodabile, dar
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de multe ori tufărişurile din acest habitat pot vegeta direct pe stânci şi grohotişuri. Cel mai răspândit subtip este cel al tufărişurilor de ienupăr pitic (sau siberian) care
ocupă suprafeţe foarte mari în etajul subalpin, destul de des şi în cel boreal al Carpaţilor (ca de altfel în întreaga emisferă nordică), includerea tot la acest tip de habitat
a tufărişurilor cu ienupăr târâtor (sau sabin sau cetină de negi) care cresc pe versanţii masivelor calcaroase de joasă altitudine fiind o eroare ce va trebui revizuită. Un
subtip de asemenea larg răspândit este cel al tufărişurilor pitice de afin şi merişor care invadează suprafeţe considerabile de pajişti subalpine din toţi Carpaţii, ducând la
degradarea calitativă a acestora. O variantă interesantă şi destul de rară este dată de tufărişurile de afin, merişor şi rododendron mirt (sau smârdar) care ocupă suprafeţe
mai reduse, deşi este întânită în multe grupe montane din Orientali şi Meridionali. Tufărişurile cu azalea pitică de munte ( Loiseleuria sp. ) sunt de asemenea larg
răspândite în Carpaţi, cu excepţia Apusenilor. Tot aici sunt incluse şi tufărişurile pitice de arginţică ( Dryas sp. ), la care specia principală se distinge în timpul verii
alpine prin frumoasele flori albe cu opt petale, unice ca şi configuraţie. În masivul calcaros Scăriţa-Belioara din Apuseni există o insulă de tufărişuri pitice subalpine cu
specia relictă rară strugurii ursului (la o altitudine mai joasă decât cea obişnuită). Există o serie de specii carpato-balcanice care dau un putenic colorit regional
tufărişurilor joase şi pitice alpine şi boreale din Carpaţi, în primul rând clopoţelul fierăstrău, clopoţelul de brădet, arbustul bruckenthalia, panseluţa carpatină, panseluţa
dacică, drobişorul carpatin, luceafărul roz, alături de speciile comune precum părul porcului, cruciuliţa subalpină, parnassia, garofiţa glacială, clopoţelul alpin, cărbunii
alpini, panseluţa alpină etc.
4080 — Tufărişuri subarctice cu Salix spp.
Este un habitat boreal-subalpin de tufărişuri scunde edificat de specii de sălcii pitice. Sunt prezente două variante de bază ale acestui habitat, foarte diferite, şi anume
cea edificată pe substrate de calcare şi conglomerate calcaroase de către salcia pitică hastată (sau cu frunze în formă de săgeată) şi cea din turbării acide din etajul
boreal (al molidului), edificată pe roci cristaline şi magmatice acide, unde rolul dominant revine salciei pitice bicolore (întâlnită doar pe calea Sebeşului în Carpaţii
Meridionali). Unii autori introduc la acest tip de habitat şi tufărişurile joase de salcie sileziană din lungul pâraielor din etajul subalpin şi cel boreal (al molidului).
Solurile pe care se instalează prima variantă a acestor tufărişuri sunt foarte subţiri, de tipul podzolurilor tipice şi cambice, având astfel un rol important în protejarea
acestora împotriva eroziunii. A doua variantă se dezvoltă pe soluri turboase profunde, acide. De asemenea, flora celor două variante ale habitatului este extrem de
diferită, dată fiind natura diferită a substratului. Astfel, tufărişurile cu salcie bicoloră din turbăriile acide sunt însoţite de salcia cenuşie, rogozul spinos, rogozul brun,
iarba vântului canină, bumbăcariţa de munte, flocoşica sudetică, muşchii de turbă sfagnum , valeriana cu frunze simple, daria de apă, cerenţelul de turbărie, pălămida
de apă, sânziana de apă, cardamina violet, pufuliţa nutantă etc. Varianta de pe stâncării calcaroase şi conglomeratice din etajul subalpin conţine în afară de salcia pitică
hastată şi alte specii subalpine calcifile precum ovăsciorul brun, trestioara lânoasă, clopoţelul de brădet, sunătoarea alpină, păiuşul colorat, brânca ursului palmată,
omagul tauric, coada şoricelului roşie, ştevia alpină, cruciuliţa subalpină, toporaşul galben, multe dintre ele subendemice.
3240 — Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Este un habitat care în Europa Centrală şi nordică apare în etajul şi zona boreală (a molidului sau de taiga) în luncile râurilor, pe când la noi în ţară este plasat la o
altitudine mult mai joasă, mai ales în ceea ce priveşte comunităţile de salcie argintie. Acestea sunt cantonate în Subcarpaţii Curburii, habitatul extinzându-se în lungul
râurilor din Câmpia Română estică şi din Moldova de sud (unde dominanţa este asumată de cătina albă), până în Delta Dunării (unde rolul principal este luat de către
cătina roşie, o interferenţă cu habitatul 92D0*). Alături de cele trei specii principale menţionate apar numeroase specii de tufărişuri de pădure precum cornul, cruşinul,
lemnul câinesc, sângerul, dracila, apoi murul de câmp, măcieşul. Diseminat apar şi arbori de luncă precum frasinul danubian, frasinul pufos, salcia albă, plopul alb.
8210 — Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase
Habitatul este format din comunităţile de plante neînchegate din crăpăturile pereţilor stâncoşi de calcar şi conglomerate calcaroase, cu separarea unor variante din
munţii de joasă altitudine (etajul fagului, până la 1500 m) şi a unor variante boreale până la alpine (1500-2400 m). Dintre variantele de joasă altitudine, cea mai larg
răspândită este cea a comunităţilor de feriguţă de stâncă brună şi verde, unde alături de speciile dominante de ferigă se află multe alte specii calcifile de stâncărie de
altitudine joasă ca feriga dulce, iarba dragostei, valeriana cu trei frunze, verzişoara de stâncă, ciucuşoara de stâncă, feriga fragilă, iarba acră albă, opaiţa carpatină,
cimbrişorul comat carpatin, garofiţa albă, mărarul gracil, pesma de foc, saxifraga comună, draba de stâncă galbenă, saxifraga lui Rochel (în Carpaţii Occidentali),
clopoţelul carpatin (în Carpaţii Orientali), specii de pădure (frecvent firuţa de pădure). Pe pantele vestice ale Carpaţilor Occidentali, cu influenţe oceanice, pe pereţii
calcaroşi abrupţi de joasă altitudine, apare o variantă „atlantică” a acestui habitat edificată de feriguţa unghia ciutei, ciuboţica cucului (primula) mică şi clopoţelul lui
Kitaibel. Numai în Carpaţii Bănăţeni apar comunităţile de stâncării calcaroase abrupte cu opaiţă de stăncă şi feriguţă de zid, care au pe lângă speciile obişnuite
habitatului şi specii endemice precum mărarul atamanta, minuartia ungurească, garofiţa bănăţeană etc. În Cazanele Dunării, poate şi în Cheile Caraşului, sunt strict
endemice comunităţile de stâncărie edificate de clopoţelul Cazanelor şi coada iepurelui filiformă alături de alte specii locale endemice precum laleaua Cazanelor şi
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minuartia Cazanelor. În etajele boreal (al molidului), alpin şi subalpin, comunităţile diferă destul de mult din punct de vedere floristic, multe fiind edificate de specii
endemice cum sunt cele de coada şoricelului lui Schur şi clopoţelul cu frunze de cohlearia, saxifraga pitică, saxifraga lui Rochel şi ipcărige de piatră, pelin alpin cu
saxifraga moscată şi draba lui Kotschy, cimbrişor frumos cu firuţa lui Rehman, opaiţa lui Zawadzk cu rogoz de stâncă şi saxifraga verde (ultima numai în nordul
Carpaţilor Orientali).
(Preluare din Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Infonatura 2000 în România)

DIAGNOSTIC / TABEL 8 : SPECII DE INTERES COMUNITAR (DIRECTIVA 92/43 ANEXA 2)
Numele speciei de interes
comunitar identificată în
FSD
(denumire conform
Directivei 92/43 anexa 2)

Cod
Natura
2000 al
speciei

Specia
prioritară se
notează cu
(« DA»)
DA

Efectivele
populaţiei
(precizarea
unităţii de
măsură)
20
exemplare

Regiune
biogeografică de
repartiţie a speciei

Structura
şi funcţionalitatea
populaţiei
Habitatul natural al
speciei

Statutul de
conservare:
Favorabil Mediu
Defavorabil

Sursa datelor

Alpina

Paduri si pajisti

mediu(din obs pe teren
Nefundamentat
stiintific-)
mediu(din obs pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

Fisa standard

Ursus arctos

1354

Bombina variegata

1193

DA

necunoscut

Alpina

Zona umedă

Triturus montandoni

2001

DA

necunoscut

Alpina

Zona umedă

mediu(din obs pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

Fisa standard

Buxbaumia viridis

1386

DA

necunoscut

Alpina

Paduri

mediu(din obs pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

Fisa standard

Fisa standard

Descrierea speciilor de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Ursus arctos
Ursul brun este cel mai mare reprezentant al carnivorelor de pe teritoriul României. Este unmamifer masiv şi bine proporţionat, având partea posterioară a corpului
mai dezvoltată decât cea anterioară. Membrele sunt lungi şi puternice, iar capul mare prezintă o frunte lată şi înaltă. Urechile sunt scurte şi late, dar bine vizibile din
blană. Ochii sunt foarte mici, de culoare căprui închis. Buzele sunt negre, mari şi mobile, ca şi nasul. Coada este foarte scurtă, fiind în întregime ascunsă în blană.
Ghearele sunt mari şi curbate. Blana „de iarnă” este foarte groasă, cu peri lungi de 11-12 cm. Blana „de vară” are perii mai scurţi şi mai aspri. Culoarea este în
general omogenă, cafeniu pe tot corpul. Lungimea corpului variază între 245 şi 255 cm, iar greutatea între 200 şi 360 kg, fiind cel mai mare mamifer din fauna
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României.Este o specie poligamă, un mascul putându-se împerechea cu mai multe femele în perioada de reproducere. Ursul brun ajunge la maturitate sexuală la
vârste ridicate, femelele dând naştere primilor pui la vârsta de 4-6 ani. Reproducerea are loc în perioada aprilie-mai. Gestaţia durează 7-8 luni, după care femelele
nasc 1-3 pui de câte 300-350 g fiecare. Pleoapele puilor nou-născuţi rămân lipite până la vârsta de 30-32 de zile. Longevitatea maximă (înregistrată în captivitate)
este de 47 de ani. La sfârşitul toamnei, după ce au acumulat suficient ţesut adipos (grăsime) pentru somnul de iarnă, urşii intră în bârlog. Bârlogul este săpat în sol sau
este amenajat în cavităţi naturale, sub stânci. Somnul de iarnă durează 3-6 luni şi nu este o hibernare propriu-zisă, deoarece, la nevoie, ursul se poate trezi şi devine
repede activ, în timp ce hibernantele (mamiferele care hibernează) nu devin active iarna. În România, ursul brun preferă habitatele de pădure montană, în special
pădurile de conifere. Are o dentiţie bogată, alcătuită din 42 de dinţi si măsele, bine adaptată pentru o dietă care include cantităţi semnificative de hrană vegetală şi
nevertebrate. Acest lucru indică faptul că ursul este un animal omnivor şi oportunist, dieta sa fiind adaptată în funcţie de mediu. Caninii puternici sunt folosiţi pentru
apărare, omorârea prăzii, dar şi pentru dezmembrarea carcaselor de animale. Premolarii mici şi postcarnasierii prezintă zone mari de contact şi sunt asociaţi cu o dietă
constând în principal din hrană vegetală şi nevertebrate. Primăvara sau la începutul verii consumă cu precădere ierburi şi muguri. Vara şi la începutul toamnei
consumă ciuperci şi fructe (zmeură, mure, afine, mere, prune şi pere) şi nu evită să intre în râurile de munte pentru a prinde păstrăvi. Toamna târziu, dar şi iarna,
consumă ghindă şi jir. Insectele, în special furnici, albine şi viespi, pot constitui sezonier o sursă importantă de hrană datorită proteinelor pe care le conţin. De
asemenea, se mai hrăneşte cu mici mamifere şi ocazional vânează şi animale mai mari, cum ar fi căprioarele. Populaţia de urşi din fauna României, răspândită în
întreg lanţul Munţilor Carpaţi, este estimată la 5000 de indivizi (6.000, în unii ani) şi reprezintă circa 40% din populaţia europeană, cu o medie de 140-150
indivizi/1000 km2.
Descrierea speciilor de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Bombina variegata
Este o broască de dimensiuni mici, de până la cinci cm, având forma corpului mai îndesată decât buhaiul de baltă cu burta roşie. Corpul este aplatizat iar capul mare
are botul rotunjit. Pupila este triunghiulară sau în formă de inimă. Dorsal, tegumentul este foarte verucos, aspru la pipăit, acoperit cu negi mari care posedă în vârf
câte un spin cornos negru înconjurat de numerosi spini mici. Negii nu sunt grupaţi sau dispuşi simetric. Coloritul este extrem de variabil. Dorsal, indivizii sunt
coloraţi în cenuşiu deschis, maroniu sau măsliniu pătat cu negru. Uneori pot să apară indivizi parţial sau total verzi pe partea dorsală. Abdomenul şi guşa sunt
colorate în galben, pe fondul căruia apare un desen marmorat cenuşiu spre negru, dominând însă pigmentul galben. Coloritul este foarte intens, reprezentând un
mijloc de avertizare asupra toxicităţii. Vârfurile degetelor sunt de asemenea galbene. Masculii prezintă pe faţa interioară a membrelor anterioare calozităţile nupţiale
(formaţiuni cornoase, de culoare neagră, ce apar în perioada de reproducere doar la masculi) vizibile chiar şi pe perioada hibernării. Masculii nu posedă sac vocal, dar
în privinţa orăcăitului se aseamănă cu buhaiul de baltă cu burta roşie, doar frecvenţa sunetelor fiind mai ridicată. Ocupă orice ochi de apă, preponderent bălţi
temporare, putându-se reproduce inclusiv în denivelări ale solului ce conţin sub un litru de apă, spre deosebire de buhaiul de baltă cu burta roşiecare preferă bălţile
mai mari din lunca sau valea apelor curgătoare. Este întâlnită aproape pretutindeni unde găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2000 m
altitudine. Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, extrem de tolerantă şi rezistentă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste
diferite putând convieţui în bălţi mici. Larvele sunt consumate de către peşti şi unele insecte, adulţii însă au foarte puţini duşmani datorită secreţiilor toxice.
Triturus montandoni
Este un triton de dimensiuni mici, atingând o lungime maximă de până la 10 cm inclusiv coada. Femelele sunt în general mai mari decât masculii. Corpul este
îndesat, iar coada este mai lungă decât corpul. Tegumentul este verucos, mai accentuat în perioada de viaţă terestră. Coloritul dorsal este brun-măsliniu până la
galben deschis, cu pete închise, în timp ce abdomenul este portocaliu până spre roşu, fără pete. Trăieşte în zone de deal şi de munte, la altitudini cuprinse între 200 m
(la limita nordică de răspândire) şi până la 2000 m, mai frecvent între 500 şi 1500 m. Foloseşte orice ochi de apă stătătoare pentru reproducere, de la şanţuri de pe
marginea drumului până la lacuri. Este cea mai terestră specie de triton de la noi, petrecând cel mai puţin timp în apă. Primăvara, adulţii pot fi uşor observaţi când se
adună în bălţi temporare şi lacuri pentru reproducere. Părăsesc apa devreme, după care pot fi doar întâmplător găsiţi ascunşi sub buşteni sau pietre, în vecinătatea
locului de reproducere. Preferă zonele împădurite. Hibernează pe uscat, rareori în apă. Este o specie puţin pretenţioasă la calitatea apei pentru reproducere, dar puţin
rezistentă la căldură. Tolerează relativ bine apele poluate, deşi preferă ape limpezi, reci, cu pH slab-acid. Este destul de comun în arealul său dar nu foarte abundent.
În zonele unde coexistă cu tritonul comun apar frecvent hibrizi. Fenomenul de hibridare este adesea o consecinţă a reducerii numerice ca urmare a perturbării
antropice, fiind rar acolo unde există populaţii numeroase stabile ale celor două specii.
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Descrierea speciilor de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

(Preluare din Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Infonatura 2000 în România)

DIAGNOSTIC / TABEL 9 : SPECII DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR
Numele speciei de păsări
de interes comunitar
identificată în FSD
(denumire conform
Directivei 79/409 anexa 1)

Cod
Natura
2000 a
speciei

Regiunea
Specia
Efectivele
prioritară se populaţiei (a biogeografică de
notează cu se preciza repartiţie a speciei
(« DA »)
unitatea)

Structura
şi funcţionalitatea
populaţiei
Habitatul natural al
speciei

Statutul de
conservare:
Favorabil
Mediu
Defavorabil

Sursa datelor

OBIECTIVE / TABEL 10 : OBIECTIVE LEGATE DE HABITATELE NATURALE ŞI ACTIVITĂŢILE UMANE
amenintari
Activităţi umane

Agricultură

Silvicultură

Urbanism
Infrastruct
ură

Carieră
de
piatră

Vânătoar
e şi
pescuit

Turism

Alte activităţi

Taierea si
distrugerea
directa a
habitatelor pt
intrarea in
circuitul
agricol

Taierea
tufarisurilor si
defrişarea
zonelor cu
acest habitat

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend

Nu face
obiectul

evitarea suprapăşunatului;
menţinerea activităţii de păşunat;
controlul supratârlirii şi eutrofizării prin
practicarea păşunatului prin rotaţie;

Schimbarea
categoriei de
folosinta a
terenului;

Exploatari
forestiere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

interzicerea turismul necontrolat în afara traseelor
amenajate;

Habitate naturale
(anexa 1 Directiva
92/43/CEE)

Pajiști montane
de Nardus
bogate în
specii pe
substraturi
silicioase
Păduri aluviale
cu Alnus
glutinosa și
Fraxinus

Accesul
neautorizat al
vehiculelor
motorizate
Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend
Organizat
in
zona “7 Scari”
sip e traseele

OBIECTIVE LEGATE DE HABITATE
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excelsior
(Alno-Padion,
Alnion
incanae,Salicio
n albae)
Păduri din
Tilio-Acerion
pe versanți
abrupți,
grohotișuri și
ravene
Izvoare
petrifiante cu
formare de
travertin
(Cratoneurion)
Păduri dacice
de fag
(SymphytoFagion)

turistice
montante

Schimbarea
categoriei de
folosinta a
terenului;

Deteriorarea
habitatului in
urma
exploatarilor
forestiere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend
Organizat
in
zona “7 Scari”
sip e traseele
turistice
montante

Nu face
obiectul

interzicerea turismul necontrolat în afara
traseelor amenajate;

Nu face
obiectul

Deteriorarea
habitatului in
urma
exploatarilor
forestiere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend

Nu face
obiectul

controlul activităţilor turistice (campări, crearea
de noi poteci);
interzicerea păşunatului;

Nu face
obiectul

Îndepărtarea
lemnului mort;
taieri rase;
plantarea de
rasinoase;
arderea
resturilor de
exploatare;
introducerea
de specii
alohtone
Îndepărtarea
lemnului mort;
taieri rase;
plantarea de
rasinoase;
arderea
resturilor de
exploatare;
introducerea
de specii
alohtone
Taierea
tufarisurilor si
defrişarea
zonelor cu
acest habitat

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend
Organizat
in
zona “7 Scari”
sip e traseele
turistice
montante

Nu face
obiectul

controlul strict al activităţilor turistice (campări,
crearea de noi poteci);
respectarea normelor silvice;
interzicerea păşunatului;

Dezorganizat si
de weekend

Nu face
obiectul

Păduri
acidofile de
Picea abies din
regiunea
montana
(VaccinioPiceetea)

Nu face
obiectul

Tufărișuri
alpine și
boreale

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Menţinerea lemnului mort

interzicerea/limitarea
construirii
forestiere;
promovarea regenerărilor naturale în
habitatele forestiere;
respectarea normelor silvice;
ajutorarea regenerării naturale;

de

drumuri

Menţinerea lemnului mort
Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend

Nu face
obiectul

evitarea suprapăşunatului;
menţinerea activităţii de păşunat;
controlul supratârlirii şi eutrofizării prin
practicarea păşunatului prin rotaţie;
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Grohotișuri
calcaroase și
de șisturi
calcaroase din
etajul montan
până în cel
alpin
(Thlaspietea
rotundifolii)

Nu face
obiectul

Versanți
stâncoși cu
vegetație
chasmofitică
pe roci
calcaroase

Nu face
obiectul

Vegetație
lemnoasă cu
Salix eleagnos
de-alungul
râurilor
montane
Tufărișuri cu
specii subarctice de salix

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend
Organizat
in
zona “7 Scari”
sip e traseele
turistice
montante

Nu face
obiectul

introducerea
de specii
alohtone

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend

Nu face
obiectul

Schimbarea
categoriei de
folosinta a
terenului;

introducerea
de specii
alohtone

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend

Construirea
de microhidro
centrale

Nu face
obiectul

introducerea
de specii
alohtone

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend

Nu face
obiectul

controlul activităţilor turistice (campări,
crearea de noi poteci);
respectarea normelor silvice de exploatare;
promovarea managementului
conservativ (regenerări naturale);
interzicerea păşunatului.
Menţinerea lemnului mort
controlul activităţilor turistice (campări,
crearea de noi poteci);
respectarea normelor silvice de exploatare;
promovarea managementului
conservativ (regenerări naturale);
interzicerea păşunatului.
interzicerea/limitarea construirii de drumuri
forestiere;

controlul activităţilor turistice (campări,
crearea de noi poteci);
interzicerea păşunatului.
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OBIECTIVE / TABEL 11 : OBIECTIVE LEGATE DE SPECII (92/43) ŞI ACTIVITĂŢILE UMANE
Activităţi
umane
Specii(anexa 2
Directiva
92/43/CEE)
Ursus arctos

Bombina
variegata

Agricultură

Silvicultură

Urbanism şi
Infrastructură

Carieră
piatră

Nu
face
obiectul

Deteriorarea
habitatului in
urma
exploatarilor
forestiere

Fragmentarea habitatului

Drenarea
terenurilor

Nu
obiectul

Posibilă poluare a apelor
Construirea de microhidro
centrale

face

de

Vânătoare
şi pescuit

Turism

Alte
activităţi

OBIECTIVE
HABITATE

Nu
face
obiectul

Conform
nivelului
maxim de
interventie
stabilit prin
derogari
anuale

Deranjarea de catre
om

Braconaj
Otravire

Nu
face
obiectul

Nu
face
obiectul

capturarea

Incendiere,
Desecare
naturala

conştientizarea opiniei publice
privind
rolul
speciei
în
ecosistem
şi
importanţa
conservării acesteia;
asigurarea de hrană pentru
speciile pradă în perioadele cu
hrană deficitară;
interzicerea
folosirii
momelilor;
menţinerea
habitatelor
acvatice şi terestre specifice;
evitarea
deteriorării
habitatului şi a modificării
calităţii apelor în care specia
trăieşte;
menţinerea
habitatelor
acvatice şi terestre specifice;

şi
persecutarea
exemplarelor

Poluarea si
eutrofizarea
apelor

Triturus
montandoni

Drenarea
terenurilor

Nu
obiectul

face

Posibilă poluare a apelor
Construirea de microhidro
centrale

Nu
face
obiectul

Nu
face
obiectul

capturarea

şi
persecutarea
exemplarelor

Incendiere,
Desecare
naturala

LEGATE

DE

Poluarea
apelor

Buxbaumia
viridis

Nu
face
obiectul

Îndepărtarea
lemnului
mort;
Deteriorarea
habitatului in
urma
exploatarilor
forestiere

Nu face obiectul

Nu
face
obiectul

Nu
face
obiectul

Distrugere/vatamare
de catre om

Nu face
obiectul

evitarea
deteriorării
habitatului
evitarea taierilor rase;
Pastrarea lemnului mort in
teren

27

OBIECTIVE / TABEL 12 : OBIECTIVE LEGATE DE SPECIILE DE PĂSĂRI (79/409) ŞI ACTIVITĂŢILE UMANE
Activităţi
umane
SPECIA DE
PASĂRE
(anexa 1
Directiva
79/409)

Agricultură

Silvicultură Urbanism și infrastructură Carieră de
piatră

Vânătoare şi
pescuit

Turism

Alte activităţi

OBIECTIVE LEGATE DE
SPECIILE DE PĂSĂRI

REZUMATUL CELOR TREI TABELE

Pentru o bună gestionare a sitului Natura 2000 este foarte importantă o cât mai bună apreciere a activităţilor antropice desfăşurate în zonă.
Astfel activităţile antropice care s-au desfăşurat sau se desfăşoară cu repercursiuni negative sau pozitive asupra sitului, se pot împărţi în funcţie de locul lor de
desfăşurare, în activităţi din interiorul sitului şi activităţi din exteriorul sitului.
Impactul rezultat din activităţile de păşunat se face resimţit atât în perimetrul sitului cât şi în vecinătatea sitului. Datorită poziţionării intr-o zonă cu activităţi
agricole , situl avand in mare parte in vecinătate terenuri agricole, suprafeţele arabile care se întind până în apropierea limitei sitului, la câţiva zeci sau sute de metrii.
Efectuarea mecanizată a lucrărilor agricole şi folosirea diverselor sbstanţe fertilizante sau pesticide din vecinătatea sitului au ca efect nedorit poluarea sonoră si chimică care
a f e c t e a z ă s i t u l i n d i f e r i t e p r o c e n t e , dat fiind distanţa mică faţă de acesta.
Păşunatul excesiv este foarte dăunător stabilităţii solului, deoarece sărăceşte mult vegetaţia format înspecial din specii valoroase , generând mărăcinişuri, care au un efect foarte
redus în stabilizarea terenului.
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ACŢIUNILE / TABEL 13 : ACŢIUNI
Denumirea acţiunii

Descrierea acţiunii

Obiectivele acţiunii (a Activităţi
se vedea TABELELE umane vizate
10, 11,12)
(a se vedea
TABELELE
10, 11, 12)

Habitate
naturale
vizate

Specii
vizate

Planificare

Cost global Plan de finanţare
al acţiunii (cine finanţeaza)
(euro)
De precizat
unitatea

6230
91E0
9180
7220
91V0
9410
4060
8120
8210
3240
4080

toate

Cat mai
curand
posibil

Administrator
Natura 2000

sit

toate

toate

Cat mai
curand
posibil

Administrator
Natura 2000

sit

6230
4080
Dar si
celelalte
habitate
de interes
comunitar

toate

Cat mai
curand
posibil

Administrator
Natura 2000

sit

Responsabil

studii

Analiza factori
interesaţi

Cartarea speciilor si
habitatelor

Studiu privind
starea pasunilor si
amenintarilor
antropice asupra
habitatelor și
speciilor din sit

Analiza grupurilor
de interese şi a
contextului socioeconomic din zona
proiectului

Identificarea
necesităţilor şi
aşteptărilor grupurilor
de interese în vederea
realizării unui set de
recomandări cu privire
la modalităţile de
abordare şi gradul de
cunoaştere

Campanii de
inventariere si
cartografiere pe
teren

Completarea bazei de
date privind
speciile și
habitatele de
interes comunitar

Studiu privind
starea păşunilor si
modalitatile de
prevenire si
combatere a
ameninţărilor
antropice

Conservarea,
gestionarea și
restaurarea zonelor de
interes din sit

Păşunat
Silvicultură
Agricultură
Turism

Smallgrant
Fonduri bugetare
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Denumirea acţiunii

Descrierea acţiunii

Obiectivele acţiunii (a Activităţi
se vedea TABELELE umane vizate
10, 11,12)
(a se vedea
TABELELE
10, 11, 12)

Habitate
naturale
vizate

Studiu privind
Trebuie avute în
Atingerea unui număr
Traseele Toate
dezvoltarea turismului vedere toate acţiunile cât mai mare de turiști
montane habitatele
care pot duce la
Zona turistica
marirea nr de turişti
“7 Scari”

Specii
vizate

Toate
speciile

Planificare

Cât
curând
posibil

Responsabil

Cost global Plan de finanţare
al acţiunii (cine finanţeaza)
(euro)
De precizat
unitatea

mai

Smallgrant
Fonduri bugetare

Voluntariat
Fonduri propri
Sponsorizări
Toate
habitatele

Studiu privind
valoarea serviciilor
ecosistemice
furnizate de Situl
natura 2000

Toate Cat
speciile curand
posibil

mai Administrator sit
Natura 2000

Smallgrant
Fonduri bugetare

Voluntariat
Fonduri propri
Sponsorizări

Actiuni concrete
Conservarea
habitatelor

Conservarea
speciilor de flora si
fauna

habitatelor Silvicultură Toate
Reducerea impactului Mentinerea
naturale si starea de
antropic asupra
Turism habitatele
habitatelor prioritare conservare favorabila
Urbanism
din aria proiectului

Reducerea impactului Mentinerea speciilor de
antropic asupra speciilor flora si fauna intro de
conservare favorabila
de flora si fauna

Păşunatul

Nu face
obiectul

Administrator
Nu face Toata
Natura 2000
obiectul perioada
planului de
management

sit

Administrator sit
Toate Toata
Natura 2000
speciile perioada
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE
Fonduri propri
Sponsorizări
Smallgrant
Fonduri bugetare
Fonduri propri
Sponsorizări
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Denumirea acţiunii

Actiuni de
ecologizare

Descrierea acţiunii

Obiectivele acţiunii (a Activităţi
se vedea TABELELE umane vizate
10, 11,12)
(a se vedea
TABELELE
10, 11, 12)

Reducerea gradului de Menţinerea ecologizată a
poluare cu deşeuri ariei naturală
menajere al zonelor de
interes

Habitate
naturale
vizate

Urbanism Toate
habitatele
turism

Specii
vizate

Planificare

Responsabil

Cost global Plan de finanţare
al acţiunii (cine finanţeaza)
(euro)
De precizat
unitatea

Administrator sit
Toate Toata
Natura 2000
speciile perioada
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare
Fonduri propri
Sponsorizări

Actiuni de informare si constientizare
Realizarea şi
instalarea de
panouri
informative

Realizarea şi instalarea informarea unui public
cât mai larg asupra
de panouri informative
obiectivelor şi
şi elaborarea raportului
final pentru publicul activităţilor proiectului.
larg

Crearea unui
website

Website şi forum de Pentru diseminarea
obiectivelor şi
discuţii
rezultatelor proiectului

Turism

Toate
habitatele

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Nu face Cat
obiectul curand
posibil

mai Administrator
Natura 2000

sit

Smallgrant
Fonduri bugetare
Fonduri propri
Sponsorizări
Smallgrant
Fonduri bugetare
Fonduri propri
Sponsorizări

Realizarea de
materiale
informative

Informarea populaţiei Turism
Campanie de
conştientizare pentru
promovarea SCIurilor şi a
beneficiilor socioeconomice

Toate
habitatele

mai Administrator
Nu face Cat
Natura 2000
obiectul curand
posibil dupa
aprobarea
planului de
management

sit

Smallgrant
Fonduri bugetare
Fonduri propri
Sponsorizări
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Denumirea acţiunii

Realizare de
trasee turistice

Acțiuni de
constientizare in
școli și primării

Descrierea acţiunii

Obiectivele acţiunii (a Activităţi
se vedea TABELELE umane vizate
10, 11,12)
(a se vedea
TABELELE
10, 11, 12)

Habitate
naturale
vizate

Realizarea de trasee Marirea nr de persoane Turism
pentru a facilita
care folosesc traseele
accesul la obiectivele
tematice
turistice

Toate
habitatele

Informarea elevilor şi Informarea nui nr cât mai
a primarilor cu privire mare de elevi și primari
la Sit

Toate
habitatele

Specii
vizate

Planificare

Responsabil

Cost global Plan de finanţare
al acţiunii (cine finanţeaza)
(euro)
De precizat
unitatea

mai Administrator sit
Toate Cat
Natura 2000
speciile curand
posibil dupa
aprobarea
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare

mai Administrator sit
Toate Cat
Natura 2000
speciile curand
posibil dupa
aprobarea
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare

Nu face
obiectul

Smallgrant
Fonduri bugetare

Fonduri propri
Sponsorizări

Fonduri propri
Sponsorizări

Managementul ariei

Inființarea și
funcționarea
comitetului de
coordonare

Pregătirea şi iniţierea Comitet de coordonare Administrare
Toate
procedurilor legale
functional
a sitului
habitatele
necesare pentru
Natura 2000
funcționarea
comitetului de
coordonare

Cat mai
Administrator sit
curand
Natura 2000
posibil dupa
aprobarea
planului de
management

Fonduri propri
Sponsorizari
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Denumirea acţiunii

Descrierea acţiunii

Obiectivele acţiunii (a Activităţi
se vedea TABELELE umane vizate
10, 11,12)
(a se vedea
TABELELE
10, 11, 12)

Habitate
naturale
vizate

Dezvoltarea unui
Sistem Informatic
Geografic – GIS

Dezvoltarea unui
Sistem Informatic
Geografic – GIS

Realizarea unei baze
de date GIS

Toate
habitatele

Determinarea si
monitorizarea stării
de conservare a
habitatelor

Determinarea si
monitorizarea stării
de conservare a
speciilor

Determinarea
parametrilor de
conservare a
habitatelor si
monitorizarea
parametrilor de
conservare a
habitatelor

Statutul de conservarea
al habitatelor

Determinarea
Statutul de conservare
parametrilor de al speciilor
conservare a
speciilorr si
monitorizarea
parametrilor de
conservare a speciilor

Studii

Studii

Toate
habitatele
de interes
comunitar

Nu face
obiectul

Specii
vizate

Planificare

Responsabil

Cost global Plan de finanţare
al acţiunii (cine finanţeaza)
(euro)
De precizat
unitatea

mai Administrator sit
Nu face Cat
obiectul curand
Natura 2000
posibil dupa
aprobarea
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare

Toata
Administrator sit
Toate
Natura 2000
speciile de perioada
planului de
interes
comunitar tmanagement

Smallgrant
Fonduri bugetare

Nu face
obiectul

Fonduri propri
Sponsorizari

Fonduri propri
Sponsorizari

Fonduri propri
Sponsorizari
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Denumirea acţiunii

Descrierea acţiunii

Monitorizarea
impactului socioeconomic

Monitorizarea
impactului socioeconomic

Obiectivele acţiunii (a Activităţi
se vedea TABELELE umane vizate
10, 11,12)
(a se vedea
TABELELE
10, 11, 12)

menținerea/îmbunătățir
ea stării de conservare
a habitatelor din zona
proiectului

Habitate
naturale
vizate

Specii
vizate

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Planificare

Responsabil

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Cost global Plan de finanţare
al acţiunii (cine finanţeaza)
(euro)
De precizat
unitatea

Smallgrant
Fonduri bugetare
Fonduri propri
Sponsorizari

Rezumat
Principalele acţiuni propuse de prezentul plan de management au ca scop păstrarea ecosistemului într-o stare favorabilă de conservarea şi de ce nu îmbunătăţirea statutului actual.
Primordial în acest sens este menţinerea habitatelor la nivel optim optim, potrivit cerinţelor speciilor care se pot identifica în această regiune.
Deoarece, bogăţia faunistică a zonei este foarte importantă, se impun anumite acţiuni clare, care vin în sprijinul conservării vietuitoarelor atat a celor de interes comunitar cat si a
celorlalte.
Pentru a reduce poluarea apelor subterane şi supraterane acţiunile ce se vor desfăşura în zona vor avea ca ţintă, promovarea agriculturii ecologice din vecinătatea
sitului, urmând astfel o reducere semnificativă a poluarii mediului.
nevoie.
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EVALUARE / TABEL 14 : EVALUAREA ACŢIUNILOR
Denumirea acţiunilor

Obiective
Descrierea acţiunii şi cuantificarea sa

Criterii de evaluare Evoluţie Valoare dorită
a criteriului de evaluare

Anul de realizare şi
frecvenţa

Actiuni concrete
Conservarea habitatelor

Conservarea speciilor de flora
si fauna

Actiuni de ecologizare

Reducerea impactului antropic asupra Mentinerea habitatelor naturale Starea de conservare
starea
de
conservare
habitatelor prioritare din aria proiectului si
favorabila

Atingerea unui statut
favorabil de conservare

Dupa refacerea
habitatelor

Mentinerea speciilor de flora si Starea de conservare
fauna intr+o
de conservare
favorabila

Atingerea unui statut
favorabil de conservare

Dupa refacerea
habitatelor

Reducerea impactului antropic asupra
speciilor de flora si fauna

Reducerea gradului de poluare cu deşeuri Menţinerea ecologizată a ariei Suprafata de ecologizat reducerea suprafetei de
ecologizat
naturală
menajere al zonelor de interes

anual

Actiuni de informare si constientizare
Realizarea şi instalarea de
panouri informative

Realizarea şi instalarea de panouri
informative şi elaborarea raportului final
pentru publicul larg

Crearea unui website

Website şi forum de discuţii

Realizarea de materiale
informative

informarea unui public cât mai Nr de panouri montate Acoperirea principalelor
larg asupra obiectivelor şi
puncte de acces in sit
activităţilor proiectului.

Pentru diseminarea
obiectivelor şi rezultatelor
proiectului

Campanie de conştientizare pentru Informarea populaţiei
promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor
socio-economice

Crearea unei pagini
web pe site-ul
custodelui

Updatarea paginii web

In primul an dupa
elaborarea planului

Dupa fiecare actiune
intreprinsa in sit

Nr si tipuri de
Nr de persoane informate In primul an dupa
materiale informative
elaborarea planului
distribuite
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Realizare si reabilitare
trasee turistice

Reabilitarea traseelor pentru a facilita
accesul la obiectivele turistice

Marirea nr de persoane care
folosesc traseele

Actiuni de constientizare
in scoli si primarii

Informarea elevilor şi a primarilor cu
privire la Sit

Informarea nui nr cat mai mare
de elevi si primari

Nr de habitate si specii
nr de persoane care
atinse de trasee
folosesc traseele turistice

Nr de actiuni de
constientizare

Nr de elevi si primari
informati
bianual

Nr de date introduse
Obtinerea unui Sistem
monitorizarea efectelor
Informatic functional cu o
măsurilor de conservare
baza de date completa
implementate, evoluţia
parametrilor regimului hidric
al solului, ai regimului
nutritiv şi ai stării de sănătate
Nr de habitate
Monitorizarea tuturor
Determinarea si monitorizarea
Determinarea parametrilor de
Statutul de conservare a
monitorizate
habitatelor
stării de conservare a
conservare a habitatelor si monitorizarea
habitatelor
habitatelor
parametrilor de conservare a habitatelor

Dezvoltarea unui Sistem
Dezvoltarea unui Sistem Informatic
Informatic Geografic – GIS Geografic – GIS şi introducerea datelor

Determinarea si monitorizarea
Determinarea parametrilor de
starii de conservare a speciilor conservare a speciilor si monitorizarea
parametrilor de conservare a speciilor

Monitorizarea impactului
socio-economic

Monitorizarea impactului socioeconomic

Statutul de conservare a
speciilor

Nr de specii monitorizate

Monitorizarea tuturor
speciilor

menținerea/îmbunătățirea Nr de activitati cu impact Reducerea activitatilor cu
impact
stării de conservare a
habitatelor din zona
proiectului

In primul an dupa
elaborarea planului

In primul an dupa
elaborarea planului

bianual

bianual

bianual

bianual

REZUMAT

Fiecarea acţiune propusă va fi evaluată, în funcţie de atingerea scopurilor propuse a fi realizate de planul de management. Criteriile de evaluare sunt diversificate în
funcţie de natura acţiunilor. Perioada de evaluare se va face diferenţiat în funcţie de natura acţiunii, unele acţiuni se vor evalua anual în timp ce altele la intervale de
timp prestabilite.
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EVALUAREA
STATUTULUI
DE
CONSERVARE
CONSERVARE A HABITATELOR NATURALE
Evaluare/bilanţ final
al habitatelor naturale
de interes comunitar
(anexa 1 a Directiva
Habitate 92/43/CEE)

Suprafaţa iniţială din habitat care se află
într-un statut de conservare
Codul
european al
habitatului

Defavorabil

Favorabil

/

TABEL

15:

EVALUAREA

Suprafaţa post acţiune din habitat care se
află într-un statut de conservare
Mediu

Defavorabil

Favorabil

STATUTULUI

DE

Evoluţia
Recomandări pentru
modificări de
stării de
conservare în management (legat de
anul N+5
caietele de specii şi
habitate)
Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Pajiști montane de
Nardus bogate în
specii pe substraturi
silicioase

6230

Mediu
necunoscut

Păduri aluviale cu
Alnus glutinosa și
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae,Salicion
albae)

91E0

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Păduri din TilioAcerion pe versanți
abrupți, grohotișuri și
ravene

9180

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Izvoare petrifiante cu
formare de travertin
(Cratoneurion)

7220

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Păduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion)

91V0

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Păduri acidofile de
Picea abies din
regiunea montana
(Vaccinio-Piceetea)

9410

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren
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Tufărișuri alpine și
boreale

4060

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Grohotișuri
calcaroase și de
șisturi calcaroase din
etajul montan până în
cel alpin
(Thlaspietea
rotundifolii)

8120

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Versanți stâncoși cu
vegetație
chasmofitică pe roci
calcaroase

8210

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Vegetație lemnoasă
cu Salix eleagnos dealungul râurilor
montane

3240

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Tufărișuri cu specii
sub-arctice de salix

4080

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren
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EVALUAREA STATUTULUI DE
CONSERVARE A SPECIILOR
Evaluare/bilanţ final
al speciilor de interes
comunitar (anexa
2 Directiva Habitate
92/43/CEE)

CONSERVARE

Cuantificarea iniţială a speciei care se află
într-un statut de conservare
Codul
european al
speciei

Mediu

Defavorabil

Favorabil

/

TABEL

16:

EVALUAREA

Cuantificarea post acţiune a speciei care se
află într-un statut de conservare
Mediu

Defavorabil

x

Favorabil

x

STATUTULUI

DE

Evoluţia
Recomandări pentru
stării de
modificări de
conservare în management (legat de
anul N+5
caietele de specii şi
habitate)
Pastrarea condițiilor
actuale ale habitatului
t l pentru
Atragere fonduri

Ursus arctos

1354

Bombina variegata

1193

necunoscut

Triturus montandoni

2001

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

Buxbaumia viridis

1386

necunoscut

Atragere fonduri pentru
studii aprofundate de teren

studii aprofundate de teren

EVALUAREA STATUTULUI DE
CONSERVARE
CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI
Evaluare/bilanţ
Cuantificarea iniţială a speciei care se
final al speciilor de
află într-un statut de conservare
păsări
de interes Codul
comunitar (Directiva european al
Păsări 79/409/CEE) speciei
Mediu
Defavorabil Favorabil

/

TABEL

17 :

EVALUAREA

Cuantificarea post acţiune a speciei
care se află într-un statut de conservare

Mediu

Defavorabil

Favorabil

STATUTULUI

Evoluţia
stării
de
conservare
în anul N+5

DE

Recomandări pentru
modificări
de
management (legat
de caietele de specii
şi habitate)
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ABREVIERI
ANAR - Administraţia Naţională Apele Române
RNPR - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
SNIF - Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
MApN - Ministerul Apărării Naţionale
ADPPJ - Administraţia Domeniului Public şi Privat a Judeţului
OS – Ocolul Silvic
DS – Direcţia Silvică
AJVPS – Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
ADS – Administraţia Domeniilor
Statului
GIS – Geographic Information
System
APM – Agenţia de Protecţia Mediului
ARPM – Agenţia Regională de Protecţia Mediului
DS – Direcţia Silvică
DSD – Direcţia
FS- Fisa standard
Act - activitati

IV.BIBLIOGRAFIE
1.AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - Baza de date a Compartimentului Protecţia Naturii,Protecţie Sol/Subsol
2.BORZA, A. et al. (1965) –Introducere în studiul covorului vegetal, Editura Academiei RSR, Bucureşti,
3.BOTNARIUC, N. et al. (2005)- Cartea roşie a vertebratelor din România, Editura Tipografia Curtea veche, Bucureşti, 260 pagini.
4.CIOCÂRLAN, V. et al. (2000) – Flora ilustrată a României, Editura Ceres, Bucureşti,
5DANCIU M., GUREAN D., INDREICA A., 2007, Plante vasculare periclitate, vulnerabile si rare din padurile României
6 Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Infonatura 2000 în România

41

HĂRȚI

42

43

44

45

46

47

48

49

