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PREZENTARE GENERALĂ A REȚELEI NATURA 2000

I.

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 ,,Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina
Hărman’’

Denumirea oficială a sitului Natura 2000: „Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman”

Desemnat pentru Directiva European_ 92/43: DA

Codul oficial al sitului Natura 2000: ROSCI0055

Desemnat pentru Directiva European_ 79/409: NU

Localizarea sitului Natura 2000: Regiunea Centru

Localizarea sitului Natura 2000: Judeţul Brasov

Localitatea: Hărman şi Sânpetru

Suprafaţa sitului desemnat prin Directiva European_ 92/43: 374 ha

Suprafata sitului desemnat prin Directiva European_ 79/409: NU
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III. PLAN DE MANAGEMENT

DIAGNOSTIC / TABEL 1: DATE ADMINISTRATIVE
Date administrative

Cuantificare

Caracterizare

Regiune

1 regiune

Regiunea centru

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

Sursa datelor
Apm Brasov

Regiunea a luat decizii cu privire la protectia mediului
Judeţ

1 judet

Judetul Brasov

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

Apm Brasov

Comune-localităţi

2 comune

Comunele Sanpetru si
Harman

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

Locuitori

7575 locuitori

0.5% din locuitori
trăiesc în situl protejat

Locuitorii au fost informaţi cu privire la Natura 2000

Parcuri Naţionale

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Apm Brasov

Parcuri Naţionale

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Apm Brasov

Rezervaţii naturale

Nu face obiectul

Mlaştina Hărman

Având în vedere că s-a derulat 1 proiect Life este oportună
continuarea prin Natura 2000.

Apm Brasov

Apm Brasov; Consiliile
locale a comunelor
Hărman si Sanpetru
Consiliile local
Sanpetru

cat IV IUCN
Alt statut:rezervatii ale biosferei
MAB,sit RAMSAR

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Apm Brasov

Alte zone cunoscute (zone
umede,zone de importanta
avifaunistica...)

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Apm Brasov

Fonduri de vanatoare si pescuit

1 fond cinegetic

Fondul aparţine
UTBV Facultatea de
Silvicultură

Nu face obiectul

UTBV Facultatea de
Silvicultură
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REZUMAT
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman” se află în judeţul Braşov, În extravilanul comunelor Hărman şi Sânpetru, în imediata apropiere a localităţilor
Sânpetru şi Hărman. Accesul în regiune este asigurat de existenţa drumurilor modernizate i n c l u s i v a D N 1 1
Situl se află în Depresiunea Braşovului. Dealul Lempeş, numit şi Dealul Cetăţii, este un martor de eroziune cu o altitudine maximă de 704 m. Este orientat pe
direcţia NE-SV şi reprezintă o prelungire a Munţilor Baraolt dincolo de Valea Oltului. Este alcătuit din fliş (calcare, conglomerate, gresii). Sunt specifice procese
geomorfologice cum ar fi ravenarea, prezentă pe suprafeţele neîmpădurite şi înclinate. Mlaştina Hărman este localizată pe un teren cu înclinare mică, specific zonelor
de luncă, pe un substrat format din pietrişuri, nisipuri, argile şi marne.

(Foto Miria Adrian)

Suprafaţa ocupată de situl Natura 2000 este aproape în totalitate în proprietatea Consiliilor locale Hărman şi Sânpetru dar datorita apropierii celor 2 locaţii şi a
suprafeţei relative mici a sitului reprezintă avantaje pentru derularea proiectului . Datorita caracteristicilor terenului avem o mare posibilitate de conservare şi
protejare a habitatelor existente şi a elementelor ce le caracterizează : fauna şi flora specifică. Un aspect important e că suprafaţa sitului se suprapune în mare parte
peste suprafaţa unei arii naturale protejate. De asemenea faptul că suprafaţa este proprietate publica facilitează colaborarea între părţi.
Datorita umiditatii excesive din zona Hărman majoritate suprafeţei nu este propice pentru culturi agricole şi în zona Dealului Lempeş terenul neîmpadurit este
folosit cu precădere pentru păşunat. Păşunile şi fâneţele din interiorul sitului sunt exploatate prin cosire târzie şi prin metode tradiţionale. Unele suprafeţe din jurul
sitului sunt utilizate pentru culturi agricole, culturi ce se realizează cu o utilizare redusă a substanţelor chimice şi a pesticidelor.Controlarea acestor suprafeţe este
mai dificila deoarece acestea sunt aproape în totalitate proprietăţi private.
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DIAGNOSTIC / TABEL 2 : SITUAŢIA PROPRIETARILOR DE TEREN ÎN SIT
N
°

Proprietari

Exploatantul
terenului sau
gestionarul

Statutul
proprietarului

1

Consiliul Local

Consiliul Local

Proprietate publică

2

Hărman
Consiliul Local

Hărman
OS Teliu

locală
Proprietate publică

3

Statul
Roman
Hărman

OS Teliu

De
stat
locală

4

Consiliul local
Sanpetru

Consiliul local Sanpetru

5

6

Consiliul local
Sanpetru
Proprietari
private
mmmmamMama
Total
ligescu etc

Proprietate publică

Suprafaţa

Activitatea

(ha)

desfăşurată pe teren

Păşune – fâneaţă

3,4692ha
mlastina

Cositul fânului si
Păşunatul

Cositul tâziu.Limitarea
păşunatului

Pădure

38ha

Act regim silvic

Conform amenajamentului silvic si

47ha

Actşi regim
silvic
cinegetic

Conform
amenajamentului
silvic si
al Regulamentului
Rezervatiei

56,89 ha

şi cinegetic
Păşunat

al Cositul
Regulamentului
naturaleRezervatiei
tâziu.Limitarea

Categoria
terenului

Păduri mixta

Păşune- Fanete

Pădure

Act regim silvic

Conform amenajamentului silvic si

şi cinegetic

al Regulamentului Rezervatiei

4,5ha+3.1ha

Act regim silvic

Evitarea folosirii
naturaleexcessive a
substanelor chimice.

374ha Fisa

şi cinegetic

221ha

locală
Proprietari privaţi

privata

păşunatului
naturale

locală
Proprietate publică
OS Teliu

Activitatea impusă sau
restrictivă

Arabil si case

REZUMAT
Suprafaţa totala a sitului este de 374 ha dintre care doar 7.6ha sunt în proprietatea private dintre care 3.1ha sunt de teren arabil şi 4.5 ha sunt terenuri pe care
sunt amplasate locuinţe.
Statul Român deţine restul de suprafeţe precum urmează:
Consiliul local Hărman detine 3,46 ha de mlaştină şi 38 ha de pădure
Consiliul local Sânpetru deţine 56.89 ha de paşune şi 221 ha de pădure
Romsilva deţine 47 ha de pădure
Toate aceste păduri sunt administrate de OS Teliu.
Activitaţile impuse sau restrictive sunt cele reglementate prin Amenajamentul Silvic şi prin Planul de management al rezervaţiei natural.

7

(Foto Miria Adrian)

DIAGNOSTIC / TABEL 3 : DATE PRIVITOARE LA ACTIVITĂŢILE UMANE ŞI MODUL DE UTILIZARE
AL TERENURILOR
Date privitoare la activităţile
umane şi modul de utilizare al
terenurilor

Codul activităţilor
umane conform FSD

Cuantificare

Calificare

Sursa datelor

Agricultură

102

1.4% din suprafaţa sitului

Cositul

Consiliile judeţene a comunelor
Sanpetru şi Hărman

Păşunat

140

15,22% din suprafaţa sitului

Agricultură

100

1,2 % din suprafaţa sitului şi
din

Agricultură

110

0% din suprafaţa sitului, doar
jurul sitului.
în

Folosirea pesticidelor

Consiliile judeţene a comunelor
Sanpetru şi Hărman

Agricultură

120

Fertilizarea

Urbanizarea

403

0% din suprafaţa sitului, doar
vecinătatea
în acestuia
Case
vecinătatea acestuia

Consiliile judeţene a comunelor
Sanpetru şi Hărman
Consiliile judeţene a comunelor
Sanpetru şi Hărman

Turismul

625

În acest moment nu există
un turism organizat.

56,89ha de păşuni Animalele
Consiliile judeţene a comunelor
principale folosita la păşunat fiind
Sanpetru şi Hărman
oile
Consiliile judeţene a comunelor
Cultivarea
Sanpetru şi Hărman

Reprezinta 0.8% din suprafata
Sporadic Deltaplane Parapantă
planoare

Consiliile judeţene a comunelor
Sanpetru şi Hărman
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Drumuri rutiere

502

Transport

Drum modernizat cu covor
asfaltic DN11

Directia judeteana de drumuri
si poduri Braşov

Incendii

948

Aprinderea pajiştilor

Riscul producerii de incendii
scapate de sub control

Administratia rezervatiei
naturale

Exploatări forestiere
Prelevare din floră

166
250

Stejari uscaţi
Recoltarea.sporadică a
plantelor medicinale

Tăieri de igienă
Recoltarea de plante medicinal
pentru consum individual

OS Teliu
Populaţie

Silvicultură

164

Pădurile uscate de pin

Tăiere controlată

OS Teliu

Agricultură

810

Drenarea mlaştinii Hărman

Drenarea

Consiliul judeţean Hărman

Silvicultură

160

Management silvic

OS Teliu

Regim cinegetic

230

Lucrările de intreţinere a
arboretelor din zona
protejată
Extragerea exemplarelor
de fauna cinegetică
conform cotelor de recoltă

Vanătoare

UTBV Facultatea de
Silvicultură şi exploatări
forestiere
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Principalele activităţi umane desfăşurate în sit şi în vecinătatea sitului, sunt legate de păşunat şi agricultură. Cu preponderenţă, respectivele activităţi se
desfăşoară în jurul sitului, astfel că impactul asupra integrităţii sitului este redus, excepţie făcând activitatea de păşunat daca nu sunt respectate condiţiile în
care aceasta activitate se poate desfăşura, activitate care poate produce un impact semnificativ asupra mediului dat fiind natura terenului.
Culegerea plantelor medicinale cod FSD 250 este o activitate tradiţională practicată de puţine persoane.
Activitatea rutiera, cod FSD 502 nu are un impact negativ semnificativ asupra mediului, doar eventuale accidente rutiere ce cauzeaza moartea diverselor
exemplare din fauna zonei.
Aşa-zisa activitate de curăţenie de primăvara poate produce incendii ce pot scapa de sub control, existând pericolul distrugerii unor habitate, afectând în mod
grav anumite specii ( cod FSD 948 )

DIAGNOSTIC / TABEL 4 : DATE ABIOTICE GENERALE
Date abiotice
generale

Cuantificare
100% din suprafaţa sitului.

Geologie

Hidrologie

Sursa
datelor

- roci sedimentare,fliş( calcare, conglomerate și gresi i) atribuite perioadei
geologice a cretacicului
LIFE FOR
- substratul de pietrisuri si nisipuri pietrisuri rulate si nisipuri grosiere printre care
MARSH
se afla lentile de maluri argiloase si argile.

Reteaua hidrografica este alcatuita din Paraul Raul Olt desparte situl de Mnţii Baraolt.Paraul Sprenghiul Mic , situate in
Husbor, Paraul de sub Coasta, Valea Morilor .
apropiere, este un affluent al Oltului.
Apele de adancime sunt situate la 30-56m, cu un nivel piezometric situate la 2,7
LIFE FOR
m adancime.
Direcţia de scurgere a apei este de la nord, nord- est spre sud vest,. Apa din MARSH
mlaştină este drenată de văile ce străbat zona: Husbor, Coasta si Morilor

Clima este Continentala, ,100%.
Clima

Calificare

Clima este continentala. Temperatura medie anuală este de 7oC , cu luna
cea mai calda iulie si cea mai rece ianuarie, iar cantitatea medie de
LIFE FOR
precipitatii este cuprinsa între 700-760 mm. Caracteristica climatica definitorie o
MARSH
reprezinta
frecventa ridicata a inversiunilor de temperatura
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Pedologie

Topografie

Suprafaţa sitului este acoperită de Hidrisoluri şi - Hidrisoluri în primii 50 cm ai solului se formeaza gleiosolurile.Turbarie activa,
LIFE FOR
soluri aluviale,100%.
turba eutrofa de cca. 1m grosime, formata pe substratul de pietrisuri si nisipuri
Din clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate se întâlneşte şi tipul de MARSH
sol aluvial.
Şesul Depresiunii
Oltului,100%.

Tara

Barsei

Bazinul hidrografic Olt, 100% .
Hidrografie

si

Lunca Este situata in partea centrala ingustata a Depresiunii Brasovului la limita estica a LIFE FOR
Tarii Barsei pe terasa de lunca a Oltului.
MARSH
Situl este amplasat în bazinul hidrografic Olt fiind străbătută de Paraul LIFE FOR
Husbor, Paraul de sub Coasta, Valea Morilor
MARSH

REZUMAT

(Preluat din Proiect LIFE 11 NAT /RO/828 - “Restaurarea si ajutorarea proceselor natural în padurile si mlastinile eutrofe de la Prejmer
si Harman”)
Situl se află în Depresiunea Braşovului. Dealul Lempeş, numit şi Dealul Cetăţii, este un martor de eroziune cu o altitudine maximă de 704 m. Este orientat pe direcţia
NE-SV şi reprezintă o prelungire a Munţilor Baraolt dincolo de Valea Oltului. Este alcătuit din fliş (calcare, conglomerate, gresii). Sunt specifice procese geomorfologice
cum ar fi ravenarea, prezentă pe suprafeţele neîmpădurite şi înclinate. Mlaştina Hărman este situată pe un teren cu înclinare mică, specific zonelor de luncă, pe un
substrat format din pietrişuri, nisipuri, argile şi marne. Aceste văi, din cauza pantei reduse, fac o serie de meandre active şi părăsite care dau naştere la numeroase
zone mlăştinoase. .Râul Olt desparte situl de Munţii Baraolt. Pârâul Sprenghiul Mic, situat în apropiere, este un afluent al Oltului. Zona Mlaştinii Hărman este
traversată de Paraul Husbor, Paraul de sub Coasta, Valea Morilor. Apele de adâncime sunt situate la 30-56 m, cu un nivel piezometric situat la 2,7 m adâncime.

Mlastina Harman este situată la vest de localitatea cu acelaşi nume fiind situată la poalele dealului Lempeş. Teritoriul analizat se învecinează cu proprietăţi
private ale locuitorilor din Hărman, hotarele fiind:
- la nord şi vest: doua canale care confluează;
- la sud şi est: hotare convenţionale.
Solurile specifice pentru acest sit sunt cele brune podzolite şi azonale, din categoria celor cu exces de umiditate (humico-gleice). De asemenea, apar şi lăcovişti şi
soluri aluviale Solurile s-au format, în general, sub influenţa excesului de umiditate, încadrate taxonomic în clasa Hidrisolurilor. Hidrisolurile sunt soluri azonale sau
intrazonale, formate si evoluate în condiţii de exces periodic sau permanent de apă, provenită din pânza freatică, precipitatii, scurgeri de pe versant, izvoare de coastă
etc. În condiţii de exces de apă şi anareobioză, în profilul solului se formează orizonturile G (gleic) şi W (pseudogleic), care constituie caractere de diagnostic pentru
solurile acestei clase.
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(Foto Miria Adrian)

Clima este continentala Temperatura medie anuală în sit este de 7 ºC cu luna cea mai caldă iulie şi cea mai rece ianuarie,. Sunt specifice inversiunile termice
care determină termometrele să înregistreze o medie a lunii ianuarie de – 5 ºC. Precipitaţiile sunt reduse cu o cantitate medie de precipitaţii cuprinsă între 700 -760 mm,
iar vânturile, cu prezenţă mai slabă, sunt influenţate de caracterul de adăpost indus de apartenenţa sitului la Depresiunea Braşovului. În timpul iernii, este caracteristică
sitului o ramificaţie a Crivăţului numită Nemira, ce intră prin Pasul Oituzului.
Caracteristica climatică definitorie o reprezintă frecvenţa ridicată a inversiunilor de temperatură, mai ales iarna şi la începutul primăverii, atunci când mase de
aer rece şi dens coboară de pe versanţii munţilor înconjurători, fiind foarte greu de dislocat. Acest fenomen explică şi îngheţurile timpurii (octombrie) şi cele târzii
(sfârşitul lunii aprilie sau chiar mai). Alte elemente pluviometrice caracteristice, pentru teritoriul analizat
este că cuantumul precipitaţiilor căzute cu o asigurare de 20% (frecvenţă de apariţie o dată la 5 ani) este de 750mm, iar a celor cu asigurarea de 5 %
(frecvenţă de apariţie o dată la 20 de ani) este de 890 mm. În perioada caldă (aprilie – septembrie) precipitaţiile căzute reprezintă 70% din precipitaţiile anuale (456
mm), ceea ce conduce la o repartizare a ploilor în perioada rece, în proporţie de 305 (194 mm)
Evapotranspiraţia potenţială calculată după relaţia Thornthwaite are o medie anuală de 594 mm, din care 480 mm în perioada caldă (aprilie – septembrie= şi
doar 110 mm în perioada rece (octombrie – martie). Din calculele de bilanţ hidrologic rezultă un excedent de precipitaţii de 252 mm pentru asigurarea de 5%, fiind
mult mai evident la sfârşitul perioadei reci a anului Din punct de vedere climatologic teritoriile analizate se încadrează în provincia climatică D.f.b.K, climat boreal
umed cu ierni aspre şi veri răcoroase, iar precipitaţii suficiente în cursul anului.
Reţeaua hidrografică este foarte dezvoltată şi bogată în ape curgătoare, cu frecvente apariţii de izvoare datorate nivelului freatic permanent ridicat.
Densitatea izvoarelor se explică printr-un fenomen hidrografic specific depresiunii Bârsei, şi anume infiltraţiile apelor rezultate din topirea zăpezilor de pe munţii şi
dealurile din vecinătate. Din punct de vedere hidrologic este de menționat faptul că pânza freatică se afla aproape de suprafață şi că exista zone de stagnare a apei, sau
de înmlăştinare. Scurgerea se produce areolar, pe linia de pantă.
Pentru teritoriile analizate au fost efectuate măsurători terestre care au vizat reţeaua de canale din zonă. Pentru mlaştina Hărman densitatea canalelor este de 153 m/ha,
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Modificările petrecute în aceasta zonă induse local, canalizări, desecări, vânătoare au afectat biodiversitatea dinamica şi compoziţia populaţiilor,.
Schimbările generale meteorologice în schimb au favorizat modificări în circuitul apei care a indus direct şi indirect schimbări la nivelul habitatelor a
microhabitatelor precum şi în circuite trofice.
Schimbările sunt procese continuu, discrete greu măsurabile într-un timp punctual fizic, rezultatele tendinţelor evolutive putând fi evaluate într-un interval de
timp mai mare.
În zona de interes a proiectului, sectorul de creştere al animalelor este reprezentat doar de efectivele deţinute de populaţie, neexistând ferme intensive. Se
cresc: vaci, oi, capre, porci, cai, păsări, albine, a căror întreţinere se realizează în gospodăriile individuale şi pe păşunile comunale.În zonele limitrofe
cursurilor de apă şi a bălţilor se întâlnesc şi alte tipuri de soluri cum sunt: lăcoviştile (tipică mlăştinoasă sau salinizată), soloneţurile salinizate şi erodisolul
tipic. Aceste soluri au fertilitate redusă fiind în general exploatate ca păşuni şi fâneţe..

DIAGNOSTIC / TABEL 5 : ECOSISTEME ( ÎN LEGĂTURĂ CU MARILE ECOSISTEME DESCRISE ÎN FSD)

Ecosisteme (în
Suprafaţa,
Statutul sumar al
Principalele
Principalele specii de interes
Principalele ameninţări
legătură cu marile
lineară
ecosistemului
habitate de interes
comunitar vizate
identificate sau estimate în
ecosisteme descrise în
sau
comunitar vizate
legătura cu activităţile umane
FSD)
procentul
de
Păşune - fâneaţă
15.2%
mediu(din obs pe teren
Cod Eur 25-1530
Cositul înafara perioadelor
Ligularia sibirica
acoperire Nefundamentat stiintific-)
permise (estimat).
a sitului
Păşunatul excesiv
Liparis loeselii
Mlaştină şi teren
0.9%
mediu(din obs pe teren
7230 - Mlaştini
Toate din listă.
Reducerea nivelului apei,
mlăştinos
Nefundamentat stiintific-)
alcaline
desecări naturale (estimat).
7140 - Mlaştini
turboase de tranziţie
7210
Tufăriş
0.1%
mediu(din obs pe teren
Cod
40A0
Toate din listă
Defrişări (estimat).
Nefundamentat stiintific-)
Păduri de foioase
69.2%
mediu(din obs pe teren
Cod 9130;
Toate din listă
Defrişări(estimat).
Nefundamentat stiintific-)
9170;
91Y0;
91I0
Păduri de amestec

12.6%

mediu(din obs pe teren
Nefundamentat stiintific-)

Teren agricol

2%

mediu(din obs pe teren
Nefundamentat stiintific-)

Nu face obiectul

Sursa
datelor

Baza de
date APM
Braşov
Baza de
date APM
Braşov
Baza de
date APM
Braşov
Baza
de
date APM
Braşov

Toate din listă

Defrişări(estimat).

Baza de
date APM
Braşov

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Baza de
date APM
Braşov
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REZUMAT

Pe suprafata sitului de 374ha., marile ecosisteme sunt împartite în paduri, mlaştini, pajisti şi fânate . În general starea de conservare a lor este bună.
Ecosistemele prezente în aria Dealul Lempeş Hărman au suferit în timp o serie de modificări, care în funcţie de intensitatea lor au avut efecte mai
mult sau mai puţin pregnante asupra mlaştinii şi a pădurilor din zonă.
Vegetaţia sitului cuprinde o serie de specii de plante adaptate la zonele aride, dar şi plante specifice zonelor cu turbării şi mlaştini. Pipirigul mare ( Cladium mariscus )
prezent în habitatul de mlaştini calcifile din sit este un relict glaciar. Mlaştinile alcaline prezintă specii de plante cum ar fi rogozul, bumbăcariţa, iarba albastră, salcia
târâtoare, pipirigul, foaia grasă, şopârlica, dumbrăviţa de baltă, iarba şarpelui. Mlaştinile turboase de tranziţie şi turbăriile oscilante cuprind specii de plante cum ar fi
bumbăcariţa, iarba păduchilor, diverse specii de rogoz şi muşchi. Aici întâlnim pădurile de amestec de fag şi carpen sau de stejar cu carpen, gorun, sorb, scoruş, . Un
habitat prioritar mai slab reprezentat în sit este cel de tufărişuri subcontinentale peripanonice cu specii ca spinul cerbului, păducel, salbă râioasă, mesteacan, măceş,
sânger, lemnul-bobului, ferigă de câmp, crucea voinicului, lemn câinesc, călin.
În Mlaştina Hărman se întâlnesc o serie de relicte glaciare, printre care se numără bumbrezul, jimia, daria, laleaua pestriţă. Dintre speciile de interes comunitar
sunt prezente în sit curechiul de munte şi moşişoarele.
În ceea ce privesc suprafeţele ocupate de terenurile agricole trebuie menţionat faptul că acestea ocupa o suprafaţă nesemnificativa din perimetrul
sitului. În schimb avem pajişti şi fâneţe cu grad diferit de exploatare, cele neexploatate risca sa devina invadate de specii invasive.

(foto Alexandru Gridan)
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DIAGNOSTIC / TABEL 6 : DATE BIOTICE (ALTELE DECÂT HABITATELE NATURALE ŞI
SPECIILE DE INTERES COMUNITAR )

Date biotice generale

Cuantificare

Habitate naturale în general Au fost
principale

Flora in general

identificate

Calificare

Sursa datelor

8

habitate Dintre habitatele prezente în rezervaţie, mlaştina are Baza de date APM Braşov(FS)
cea mai mare importanţă pentru avifauna din zonă, dar Catalog infonatura2000
padurile dacice de stejar si carpen au cea mai mare
pondere de 31%
Calitatea acestor habitate este bună
Au fost identificate peste 150 de specii. Vegetatia este reprezentata prin asociatii xerofile formate Baza de date APM Braşov(FS)
in postglaciar . Dintre care 29 de specii relevante Catalog infonatura2000
pentru sit.

Fauna in general

10 specii principale reprezentative 2 specii de lepidoptere,1 specie de nevertebrate ,5 Baza de date APM Braşov(FS)
pentru habitat şi multe altele c specii de amfibieni, 2 specii de reptile,toate asigurând Catalog infonatura2000
răspandire mai largă
necesităţile trofice pentru cele aproximativ 100 de
specii de păsări protejate de legislaţia internaţională
şi naţională.

Fauna cinegetica

Dintre cele 16 specii importante doar 15sp principale: căprior, iepure de câmp, cerb, vulpe, Fisa standard
unele au acces pe întregul teritoriu al m i s t r e t , , j d e r , f a z a n , b u r s u c , l a p i n , p i s i c a Fisa fond de vanatoare
sitului, accesul fiind limitat pe cale s a l b a t i c a , p o t a r n i c h e , d i h o r ,
nevastuica,
naturală.
bizam,hermelina
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Capreolus capreolus

Lepus europaeus

Vulpes vulpes

(foto Alexandru Gridan)

Rana dalmatina

Lacerta viridis

Natrix natrix
(foto Adrian Miria)
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Minois dryas

Bombus muscorum

Vanessa io

Vanessa atalanta

Papilio machaon

Mantis religiosa

(Foto Miria Adrian)
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DIAGNOSTIC / TABEL 7 : HABITATELE NATURALE DE INTERES COMUNITAR
Cod
în
din
Tufărişuri

de

40AO

DA

0.1

Mla tini alcaline

7230

DA

1

Mlaştini calcaroase cu Cladium
mariscus
Mlaş tini turboase de tranzi ţie şi
turbarii oscilante
Păduri de fag de tip AsperuloFagetum
Păduri de stejar cu carpen de tip
Galio-Carpinetum
Păduri dacice de stejar cu carpen

7210

DA

0.5

7140

DA

2

9130

DA

5

9170

DA

2

9Y10

DA

31

91I0

DA

2

Vegetatie de silvostepa
eurosiberiană cu Quercus spp

şi

2000
mediu-nefundamentat
stiintific
mediu-nefundamentat
stiintific
mediu-nefundamentat
stiintific
mediu-nefundamentat
stiintific
mediu-nefundamentat
stiintific
mediu-nefundamentat
stiintific
mediu-nefundamentat
stiintific
mediu-nefundamentat
stiintific
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Datele biotice, altele decât habitatele si speciile de interes comunitar, dupa cum se observa nu sunt deloc de neglijat. Zona umeda din Mlaştina Hărman consemnată în
Directiva Habitate în suprafata de 3,46 ha. este deosebit de interesanta din punct de vedere al popularii cu specii de plante şi vertebrate de interes comunitar (Triturus
cristatus, Collias myrmidone, Ligularia sibirica, Liparis loeselii).
De asemenea flora este bogat reprezentata, fiind identificate pâna în present peste 150 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 15specii identificate de interes cinegetic
Reprezentativepentru sit sunt: specia de lepidoptere de importanta naţionala, împreună cu cele 2 specii de reptile si 5 specii de amfibieni de asemenea de importanţă
naţională.
Din punct de vedere faunistic situl are o importanţă deosebită în special sub aspect ornitologic, fiind loc de pasaj sau de cuibărit pentru o serie de
specii de interes european, existând totodată specii sedentare.
Datorita suprafeţei relative reduse a ariei protejate ,Precum si faptul că este localizată într-un perimetru agricol şi intravilan, speciile de mamifere sunt
reprezentate de mamiferele de talie mica si mijlocie şi mai puţin de cele de talie mare. Astfel în zonă este semnalata prezen ţa căpriorului(Capreolul capreolus)
care utilizează poienile şi zonele din nordul pădurii, apropiate de raul Olt. Vulpea(Vulpes vulpes), precum şi iepurele(Lepus europaeus) sunt animale cu prezenţă
constant în pădure şi zonele adiacente. În ultimii ani pe Olt şi pe canalele de legatura a fost reintrodus castorul European (castor fiber), specie care prezintă un
interes deosebit pentru dezvoltarea activitaţiilor turistice, si care este de asteptat ca in scurt timp sa populeze şi pârâurile din zona mlaştinii Hărman

(Preluat din Catalogul habitatelor ,speciilor şi siturilor Natura2000 în Romania)

Descrierea habitatelor prioritare
7210 *Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus
Structura: stratul ierbos este înalt de 15 – 30 cm. În cadrul habitatului se întlneşte dominant Sesleria uliginosa, specie caracteristică care prezintă o acoperire între 35 –
65%. Stratul muşchilor este prezent sub formă de pâlcuri mai dense sau cu acoperire redusă (Campylium stellatum).
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Primula farinosa
91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. Stratul arborilor, compus din stejar pedunculat (Quercus robur) exclusive sau cu puţin amestec de anin negru (Alnus
glutinosa), plop tremurător (Populus tremula), carpen (Carpenus betulus), tei pucios (tilia cordata), jugastru (acer campestre), păr (Pyrus pyraster); are acoperire de 70
– 80% şi înălţimi de 20 – 25 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, este compus din Frangula alnus, Viburnum opulus, Corylus avellana, Cornus
sanguine, Prunus spinosa, Rosa canina, Ligustrum vulgare ş.a. stratul ierburilor şi subarbuştilor, puternic dezvoltat, acoperind uneori suprafeţe mari, este dominat de
Agrostis stolonifera şi Carex brizoides.

DIAGNOSTIC / TABEL 8 : SPECII DE INTERES COMUNITAR (DIRECTIVA 92/43 ANEXA 2)

Sursa datelor

Numele speciei de
a

Triturus cristatus

2000
1166

(«DA

necunosc
ut

şi

Continentala

Zona umedă

mediu-nefundamentat Formulare standard
stiintific
mediu-nefundamentat Formulare standard
stiintific

Collias myrmidone

4030

DA

necunoscut

Mediu
acvatic
Continentala

Pajişti, faneţe

Ligularia sibirica

1758

DA

necunoscut

Continentala

Pajişti, faneţe

defavorabil

Formulare standard

Liparis loeselii

1903

DA

necunoscut

Continentala

Pajişti, faneţe

defavorabil

Formulare standard
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(Preluat din Catalogul habitatelor ,speciilor şi siturilor Natura2000 în Romania)
Descrierea speciilor de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1166 Triturus Cristatus
Face parte din familia Salamandridae
Identificare:Este cea mai mare specie de triton din Romania, avand dimensiuni de pană la 16cm , femelele fiind mai mari decat masculii. Coloritul dorsal este brun
închis spre negru, uneori cu nuanţe brun roşcate, cu pete negre, neregulate, de dimensiuni variabile.Pe lateral , inclsiv pe cap sunt prezente puncte albe mai mult sau
mai puţin numeroase. Coloritul ventral este galben spre portocaliu, cu pete negre neregulate, ce alcătuiesc un desen mozaicat.
Guşa este colorată extreme de variabil, de la galben la negru, frecvent cu pete albe de dimensiuni variabile.În perioada de reproducere masculii au o creasta dorsal
înaltă şi dinţată, care incepe din dreptul ochilor, lipseşte în dreptul membrelor posterioare şi se continuă apoi cu creasta caudal, la fel de bine dezvoltată dar fără
zimţi.
Reproducerea are loc în martie iar adulţii pot rămane în apă pană în mai –iunie. Este o specie extreme de vorace, hrănindu-se atat cu mormoloci cat şi cu triton mai
mici şi larve.
Biologie/ecologie: Este o specie predominant acvatică preferand ape stagnante mari şi adanci cu vegetaţie palustră. În perioada de viaţă terestră preferă pajiştile
umede.
Descrierea speciilor de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
4030 Colias myrmidone
Face parte din familia Pieridae.
Identificare: dorsal, culoarea aripilor anterioare este galben – portocalie, cu o pată neagră central şi cu marginile exterioare brune sau brune cu pete galbene, aripile
posterioare sunt galbene pudrate cu cenuşiu, cu o pată galbenă sau portocalie şi cu marginea brună. Ventral aripile sunt galbene, cu câte o pată neagră pe aripile
anterioare şi galben – portocalie pe aripile posterioare.
Biologie: specia trăieşte în fâneţe, păşuni, tufărişuri. Perioada de zbor mai – aprilie.
Este o specie periclitată.
Descrierea speciilor de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1758 Ligularia sibirica
Denumirea populară gălbenele sau curechi de munte, protejată la nivel naţional şi european, inclusă în directiva habitate.
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Specia prezintă o tulpină viguroasă, dreaptă, înaltă de 50-120 cm, frunzoasă, frunzele bazale şi tulpina inferioară foarte lung peţiolată, triunghiular ovate sau
triunghiular reniforme, flori de culoare galbenă grupate în inflorescenţe de tip racem. Este considerată un relict boreal. Perioada de înflorire iulie-august.
Ecologie: creşte prin depresiuni, lunci, mlaştini, pajişti, păduri, în regiunea montană şi subalpină.
Gradul de răspândire în ţară: sporadic.

1903 Liparis loeselii
Denumirea popular moşişoare, inclusă în directive habitate.
Este o orhidee de talie mică , pană la 20 cm înălţime , cu flori mici de culoare galben verzuie.
Specie perenă, geofită, hidrofilă cu înălţimea de 6 – 20 cm, înfloreşte în mai – inuie, sporadic se găseşte în păduri de stejar şi mlaştini eutrofe.
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DIAGNOSTIC / TABEL 9 : SPECII DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR

Numele speciei de păsări de
Cod
Specia
Efectivele
Regiunea
interes comunitar identificată Natura prioritară populaţiei (a se biogeografică
în FSD (denumire conform 2000 a se notează preciza unitatea) de repartiţie a
Directivei 79/409 anexa 1) speciei
cu
speciei
(« DA »)

Structura
Statutul de
şi funcţionalitatea populaţiei conservare:
Habitatul natural al speciei
Favorabil
Mediu
Defavorabil

Ixobrycus minutus

A022

DA

Neevaluată

Continentală

Afectata de dispariţia locurilor
tradiţionale de odihnă

mediunefundament
at stiintific

Aquila pomarina

A089

DA

neevaluată

Continentală Oaspete de vara; cuibareste în
paduri si se hraneste în zonele
deschise din apropiere, lânga ape

mediunefundament
at stiintific

Pernis apivorus

A072

DA

neevaluată

Continentală Se hraneste cu insecte în

Circaetus Gallicus

A080

DA

neevaluată

Continentală

Oaspete de vară

mediunefundament
at stiintific

Milvus migrans

A073

DA

neevaluată

Continentală

lunci si vai

mediunefundament
at stiintific

Falco columbarius

A098

DA

neevaluată

Continentală Specie de pasaj, în numar foarte
mic; afectata de disparitia
habitatelor

mediunefundament
apropierea padurilor, cuibareste în at stiintific
paduri

mediunefundament
at stiintific

Sursa datelor

Baza de date APM
Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Baza deNatura
date APM
Catalog
2000
Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000
Baza de date APM
Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000
Baza de date APM
Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000
Baza de date APM
Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog
2000
Baza deNatura
date APM
Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000
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Caprimulgus europaeus

A224

DA

neevaluată

Continentală Penajul se confunda usor cu
scoarta lemnului; inactiva în

mediunefundament
at stiintific

Baza de date APM
Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

mediunefundament
at stiintific

Baza de date APM
Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

timpul zilei; depune ouale direct
pe sol;
Dendrocopos medius

A238

DA

neevaluată

Continentală

Arbori în varstă
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Ciconia ciconia

A031

DA

neevaluată

Continentală

coş de casă, stâlp electric

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Cioconia nigra

A030

DA

neevaluată

Continentală

lunca

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Circus aeruginosus

A081

DA

neevaluată

Continentală

stufaris

mediunefundamentat
stiintific

Circus pygargus

A084

DA

neevaluată

Continentală

lunci si vai

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000
Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Crex crex

A122

DA

neevaluată

Continentală

fanete

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Dendrocopos syriacus

A429

DA

neevaluată

Continentală

arbori

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Falco vespertinus

A097

DA

neevaluată

Continentală

arbori

mediunefundamentat
stiintific

Ficedula albicollis

A321

DA

neevaluată

Continentală

Circus cyaneus

A082

DA

neevaluată

Continentală

Oaspete de iarnă stufăriş

mediunefundamentat
stiintific

Lanius Collurio

A338

DA

neevaluată

Continentală

Afectat de dispariţia
habitatelor

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000
Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000
Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000
Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Afectată de vanătoare cand
mediumigrează
nefundamentat
stiintific
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Otus scops

A214

DA

neevaluată

Continentală

arbori

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Strix uralensis

A220

DA

neevaluată

Continentală

arbori

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Picus canus

A234

DA

neevaluată

Continentală

Arbori bătrani

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

Porzana porzana

A119

DA

neevaluată

Continentală

arbori

mediunefundamentat
stiintific

Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
silvicultură
Catalog Natura 2000

REZUMAT
Se constata o diversitate ornitologica relative mare in trupul de pădure analizat şi semnificativ mai scăzutanîn mlaştina eutrofa. Izolarea relativă faţă de celelalte
păduri din zona adiacentă, lipsa pădurii pe suprafeţe foarte mari din depresiunea Barsei, precum şi structura pădurii sub raportul speciilor de arbori şi a varstei
acestora face din trupul Lempeş-Dealul cetaţii, o arie deosebit de atractiva pentru speciile de păsări caracteristice arboretelor bătrane de foioase şi
poienelor/lizierelor. Concentraţia acestora în aceste areale este evidentă, iar abundenţa mai ridicată faţă de ecosisteme similar continuă pe suprafeţe întinse
Bine reprezentate în specii sunt grupurile ciocănitorilor şi păsărelelor cuibăritoare în trunchiuri sau în coronament în etajul superios al arboretului, însă şi
speciile de răpitoare sunt destul de numeroase, mai ales în migraţie şi iarna .Migraţia este de asemenea intensă peste rezervaţie şi datorita apropierii de raul Olt.
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(foto Alexandru Gridan)

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

amenintari
Activităţi umane
Habitate naturale
(anexa 1 Directiva
92/43/CEE)
40AO
Tufărişuri
subcontinentale
peri-panonice

7230
Mla tini alcaline

Agricultură

Silvicultură

Urbanism
Infrastructură

Carieră de
piatră

Vânătoa
re şi
pescuit

Turism

Alte
activităţi

OBIECTIVE
LEGATE DE
HABITATE

Taierea si
distrugerea
directa a
habitatelor pt
intrarea in
circuitul
agricol

Taierea

CONSTRUCTIA DE CASE

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat
si de weekend

Desecare
naturala

Conservarea
habitatelor
naturale

Desecare
naturala

Conservarea
habitatelor
naturale

Schimbarea
categoriei de

tufarisurilor si
Accesul
defrişarea
zonelor cu
acest habitat

neautorizat al
vehiculelor

Nu face
obiectul

motorizate
Dezorganizat
si de weekend

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

folosinta a
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terenului;
drenarea
terenurilor
7210
Mlaştini
calcaroase cu
Cladium mariscus

Schimbarea

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat
si de weekend

Desecare
naturala

Conservarea
habitatelor
naturale

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat
si de weekend

Desecare
naturala

Conservarea
habitatelor
naturale

Îndepărtarea

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat
si de weekend

Nu face
obiectul

Mentinerea în

categoriei de
folosinta a
terenului;
drenarea
terenurilor

7140

Schimbarea

Mlaş tini turboase
de tranzi ţie şi
turbarii oscilante

categoriei de
folosinta a
terenului;
drenarea
terenurilor

9130
Păduri de stejar
cu carpen de tip
Galio-Carpinetum

Taierea si
distrugerea
directa a
habitatelor pt
intrarea in
circuitul
agricol

lemnului mort;

buna stare de

taieri rase;

conservarea si

plantarea de

restaurarea

rasinoase;
arderea
resturilor de

diversitatii de
esente forestiere
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exploatare;

autohtone,

introducerea

structuri si clase

de specii
alohtone

de vârsta
diversificate

9170
Păduri de stejar
cu carpen de tip
Galio-Carpinetum
91Y0
Păduri dacice de
stejar cu carpen
91I0
Vegetatie de
silvostepa
eurosiberiană cu
Quercus spp

Nu face
obiectul

Menţinerea
lemnului mort

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat
si de weekend

Nu face
obiectul

Revizuirea
amenajamentului
silvic

Nu face
obiectul

Menţinerea
lemnului mort

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat
si de weekend

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Menţinerea
lemnului mort

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat
si de weekend

Nu face
obiectul

Prevenirea şi
combaterea
taierilor ilegale
Prevenirea şi
combaterea
taierilor ilegale
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OBIECTIVE / TABEL 11 : OBIECTIVE LEGATE DE SPECII (92/43) ŞI ACTIVITĂŢILE UMANE

Activităţi umane

Agricultură

Silvicultură

Carieră de
piatră

Vânătoare şi
pescuit

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Turism

Alte
activităţi

Infrastructură

Specii(anexa 2
Directiva
92/43/CEE)
1166

Urbanism şi

Drenarea terenurilor

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu
deşeuri menajere

Triturus cristatus

OBIECTIVE
LEGATE DE
HABITATE

capturarea

Incendiere,

Conservarea,

şi persecutarea
exemplarelor

Desecare
naturala

gestionarea si

Poluarea si
eutrofizarea
apelor

restaurarea
zonelor su apa
stagnanta
Cresterea
calitatii apei

4030

Incendierea
miristilor

Collias myrmidone
sau fânetelor

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu
deşeuri menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

capturarea

şi persecutarea
exemplarelor

incendiere

Mentinerea în
stare buna de
conservare a

primavara sau
populatiilor de
toamna
insecte de interes
Drenarea terenurilor
si fertilizarea

comunitar

solurilor,

Conservarea,
gestionarea si
restaurarea

habitatelor naturale
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1758 Ligularia
sibirica

Disparitia zonelor
pasunate si a

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu
deşeuri menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Distrugerea
plantelor de catre
om

incendiere

Mentinerea în
stare buna de

fânetelor

conservare a
plantelor de
interes comunitar

1903 Liparis loeselii

Drenarea terenurilor

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu
deşeuri menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Distrugerea
plantelor de catre
om

incendiere

Mentinerea în
stare buna de
conservare a
plantelor de
interes comunitar

OBIECTIVE / TABEL 12 : OBIECTIVE LEGATE DE SPECIILE DE PĂSĂRI (79/409) ŞI ACTIVITĂŢILE
UMANE

Activităţi
umane
SPECIA DE
PASĂRE (anexa
1
Directiva
79/409)
Pernis apivorus

Agricultură

Silvicultură

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Urbanism si
infrastructura

Carieră Vânătoare şi Turism
de piatră
pescuit

Aparitia zonelor
Nu face
rezidentiale
obiectul
In zona tampon
Infrastructură
Deteriorarea
sistemului hidrotehnic
(estimativ)

Nu face
obiectul

Alte activităţi

Nu face Desecarea naturală.
obiectul

OBIECTIVE LEGATE DE
SPECIILE DE PĂSĂRI
Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.
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Aquila pomarina

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Circaetus
Gallicus

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face Desecarea naturală. Conservarea zonei umede, menţinerea
obiectul
calităţii apelor subterane şi
supraterane. Conservarea zonelor de
linişte.

Milvus migrans

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face Recoltarea răchitei
obiectul
(estimativ).
Desecarea naturala

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.

Porzana porzana

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Incendierea stufului
(estimativ)
Desecarea naturală.

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.

Caprimulgus
europaeus

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face Desecarea naturală.
obiectul

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.

Dendrocopos
medius

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face Desecarea naturală.
obiectul

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.

Falco
columbarius

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face Desecarea naturală.
obiectul

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face Desecarea naturală.
obiectul

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.

Ciconia ciconia

Escavări.
(estimativ).
Desecarea naturală.

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.
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Ciconia nigra

Circus
aeruginosus

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face Desecarea naturală
obiectul

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
Nu face
sistemului hidrotehnic obiectul
(estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face Incendierea stufului
obiectul
(estimativ)
Desecarea naturală

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de linişte.

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Desecarea naturală.
Conservarea zonei umede,
obiectul obiectul obiectul
menţinerea calităţii apelor subterane
şi supraterane. Conservarea zonelor
de linişte..

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Desecarea naturală.
Conservarea zonei umede,
obiectul obiectul obiectul
menţinerea calităţii apelor subterane
şi supraterane. Conservarea zonelor
de linişte.

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Incendierea stufului
Conservarea zonei umede,
obiectul obiectul obiectul (estimativ) Desecarea Conservarea păşunilor şi fâneţelor..
naturală.
Conservarea zonelor de linişte.

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Desecarea naturală.
Conservarea zonei umede,
obiectul obiectul obiectul
menţinerea calităţii apelor subterane
şi supraterane. Conservarea zonelor
de linişte.

Otus scops

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Desecarea naturală.
Conservarea zonei umede,
obiectul obiectul obiectul
menţinerea calităţii apelor subterane
şi supraterane. Conservarea zonelor
de linişte.

Strix uralensis

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Desecarea naturală.
Conservarea zonei umede,
obiectul obiectul obiectul
menţinerea calităţii apelor subterane
şi supraterane. Conservarea zonelor
de linişte.

Circus cyaneus

Circus
pygargus

Crex crex

Dendrocopos
syriacus
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Picus canus

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Desecarea naturală.
Conservarea zonei umede,
obiectul obiectul obiectul
menţinerea calităţii apelor subterane
şi supraterane. Conservarea zonelor
de linişte.

Ixobrychus
minutus

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Incendierea stufului Conservarea zonei umede, menţinerea
obiectul obiectul obiectul (estimativ) Desecarea
calităţii apelor subterane şi
naturală.
supraterane. Conservarea zonelor de
linişte.

Lanius
collurio

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Desecarea naturală. Conservarea zonei umede, menţinerea
obiectul obiectul obiectul
calităţii apelor subterane şi
supraterane. Conservarea zonelor de
linişte.

Cultivarea, utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea
sistemului
hidrotehnic
(estimativ)

Nu face Nu face Nu face Desecarea naturală. Conservarea zonei umede, menţinerea
obiectul obiectul obiectul
calităţii apelor subterane şi
supraterane. Conservarea zonelor de
linişte.

Falco
vespertinus

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

Habitate
naturale
vizate

Specii
vizate

Planificare Responsabil

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

studii
Analiza factori
interesaţi

Analiza
Identificarea necesităţilor şi
grupurilor de
aşteptărilor grupurilor de interese
interese şi a
în vederea realizării unui set de
contextului sociorecomandări cu privire la
economic din modalităţile de abordare şi gradul
zona proiectului
de cunoaştere

Păşunat
Silvicultură
Agricultură
Turism

7230
9130
9170
91I0
91Y0
7210
7140

toate

Cartarea speciilor si
habitatelor
Campanii de

Întregirea bazei de

inventariere si

date privind

cartografiere pe
teren

speciile si

habitatele de
Studiu privind starea Studiu privind
Conservarea,
interes comunitar
pasunilor si
starea păşunilor si
gestionarea si
amenintarilor
modalitatile de
antropice asupra
restaurarea zonelor de interes din
prevenire si
habitatelor si
sit
combatere a
speciilor din sit
ameninţărilor
antropice

toate

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

toate

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

POS mediu

toate

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

Smallgrant

40A0

toate

5125

LIFE

Fonduri
bugetare
POS mediu
LIFE
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Analiza regimului
hidro-pedologic al
siturilor

Toate
habitatele

cartarea pedologică
determinarea structurii a
si hidrologică a regimului hidrologic şi pedologic
suprafeţelor
ocupate de
habitatele prioritare

Nu face
obiectul

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

Smallgrant
Fonduri
bugetare
POS mediu
LIFE

Studiu privind
dezvoltarea
turismului

Trebuie avute în
vedere toate
acţiunile care pot
duce la marirea nr
de turişti

Toate
habitatele

Atingerea unui numar cat mai
mare de tristi

Toate
speciile

Voluntariat
Smallgrant

Cat mai
curand
posibil

Fonduri
Fonduri
propri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Cumpărarea sau
inchirierea
terenurilor din sit

Cumpărarea de
terenuri şi plată
compensatorie
unică în
interiorul ariei
ROSCI 0055
Dealul Cetăţii
Lempeş -Mlaştina
Hărman

Cumpărarea terenurilor permite
utilizarea lor pe termen nelimitat,
făcând posibilă implementarea
directivelor păsări şi habitate în
concordanţă cu acţiunile similare
din celelalte arii de protecţie
avifaunistică din zonă

Dezvoltare
urbanistică

Speciile
Toate
Habitatele de interes
comunitar
Mai ales
7210

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

Voluntariat
Smallgrant
Fonduri
Fonduri
propri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu

Micşorarea
presiunii
antropice

LIFE
Voluntariat
Fonduri
propri

Studiu privind
valoarea serviciilor
ecosistemice
furnizate de Situl
natura 2000

Toate
habitatele

Toate
speciile

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

Sponsorizari
Smallgrant
Fonduri
bugetare
POS mediu
LIFE
Voluntariat
Fonduri
propri
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Actiuni concrete

1Delimitarea şi
Realizarea unei
materializarea
împrejmuiri din
limitelor sitului
gard viu pe trei
ROSCI0055 şi
rânduri de puieţi cu
împrejmuirea cu
specii arbustive
gard viu a
specifice condiţiilor
mlaştinilor
ecologice ale zonei.
periclitate habitat
Amplasarea de
prioritar 7210*
borne şi marcaje
pentru
stabilirea
Restaurarea
Măsuri
de
limitelor a
habitatelor
ajutorare
regenerării pentru
forestiere
vegetaţia de
silvostepă
eurosiberiană cu
Quercus sp din
habitatul prioritar
91IO*)
Refacerea
Evitarea
ecologică şi
dezvoltarii în
conservarea
mlaştinilor de la
aceste locatii a
Hărman, *
desecarilor si
Refacerea
tufarisurilor

Evitarea
drenarilor
dezvoltării în
aceste locaţii si
conservarea
tufarişurilor
existente

protecţia habitatului de mlaştină
în zonele expuse impactului
antropic concretizat în
exploatarea agricolă şi zootehnică
De asemenea constituie un
obstacol fitosanitar pentru
prevenirea apariţiei şi dezvoltării
ciupercilor de carantină.

Păşunat

Toate
habitatele

Agricultură
Turism

Mai ales
7210

Toata
Administrator
Speciile
sit Natura
de interes perioada
2000
comunitar planului de
management

Smallgrant
Fonduri
bugetare
POS mediu
LIFE
Voluntariat

În UP II Lempeş, ua 2E, pe o
suprafaţă de 3,4 ha în păduri de
stejar cu consistenţe de 0,4-0,6 se
va efectua ajutorarea regenerării
naturale

Replantări

91IO

Toata
Administrator
Speciile
sit Natura
de interes perioada
2000
comunitar planului de
management

Smallgrant
Fonduri
propri
Fonduri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Conservarea,

Forarea

gestionarea si

Construcţii

7210

restaurarea

Toata
Administrator
Speciile
sit Natura
de interes perioada
planului
de
2000
comunitar
management

Smallgrant
Voluntariat
Fonduri
bugetare
propri
POS mediu
Sponsorizari

zonelor su apa
Conservarea,
stagnanta
gestionarea si
restaurarea zonelor de tufăriş

Habitatul
40AO

Toata
Administrator
Speciile
sit Natura
de interes perioada
2000
comunitar planului de
management

LIFE
Smallgrant
Fonduri
Fonduri
propri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE
Fonduri
propri
Sponsorizari
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Conservarea
habitatelor

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

Silvicultură

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Turism
Urbanism

Toata
Administrator
perioada
sit Natura
planului de
2000
management

Smallgrant
Fonduri
bugetare
POS mediu

Conservarea
speciilor de flora
si fauna

Reducerea
impactului antropic
asupra speciilor de
flora si fauna

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

Păşunatul

Nu face
obiectul

Toate
speciile

Toata
Administrator
perioada
sit Natura
planului de
2000
management

Actiuni de
ecologizare

Reducerea gradului
de poluare cu
deşeuri menajere al
zonelor de interes

Menţinerea ecologizată a ariei
naturală

Urbanism

Toate
habitatele

Toate
speciile

Toata
Administrator
perioada
sit Natura
planului de
2000
management

turism

LIFE
Smallgrant
Fonduri
Fonduri
propri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE
Smallgrant
Fonduri
Fonduri
propri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Actiuni de informare si constientizare
Realizarea şi
instalarea de
panouri
informative

Crearea unui
website

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

rezultatelor proiectului

Turism

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Toata
Administrator
perioada
sit Natura
planului de
2000
management

Fonduri
propri
Smallgrant
Sponsorizari
Fonduri
bugetare
POS mediu

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

LIFE
Smallgrant
Fonduri
Fonduri
propri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE
Fonduri
propri
Sponsorizari
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Amplasarea de
panouri
indicatoare
Realizarea de
materiale
informative

La fiecare drum
forestier se va
amplasa un panou
care avertizeaza
accesul public
interzis cu mijloace
Campanie de
motorizate
conştientizare
pentru promovarea
SCI-urilor şi a
beneficiilor socioeconomice

Controlul turismului

Turism

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Semnalizarea zonelor critice

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

Smallgrant
Fonduri
bugetare
POS mediu

Informarea populaţiei

Turism

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

LIFE
Smallgrant
Fonduri
propri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Realizare trasee
tematice

Actiuni de
constientizare in
scoli si primarii

Realizarea de
trasee pentru a
facilita accesul la
obiectivele
turistice

Marirea nr de persoane care
folosesc traseele tematice

Turism

Toate
habitatele

Toate
speciile

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

Smallgrant
Fonduri
propri
Fonduri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu

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

Toate
habitatele

Toate
speciile

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

Smallgrant
LIFE
Fonduri
bugetare
propri
POS mediu
Sponsorizari
LIFE

Managementul ariei

Infiintarea si
functionarea
comitetului de
coordonare

pregătirea şi
elaborarea fişelor de post ale
Administrarea
iniţierea
echipei de management elaborarea sitului Natura
procedurilor legale
şi semnarea contractelor, a
2000
necesare pentru planului de achiziţii şi a fişelor de
derularea proiectului
post

Toate
habitatele

Cat
mai
curand
Smallgrant
Sponsorizari posibil
Fonduri
propri

Nu face Primele 3 luni Administrator
obiectul
sit Natura
2000

Fonduri
bugetare
POS mediu
LIFE
Fonduri
propri
Sponsorizari
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Dezvoltarea unui
Sistem Informatic
Geografic – GIS

Dezvoltarea unui monitorizarea efectelor măsurilor
Sistem Informatic
de conservare implementate,
Geografic – GIS
evoluţia parametrilor regimului
hidric al solului, ai regimului
nutritiv şi ai stării de sănătate a
florei dar şi modelarea proactivă a
evoluţiei ecosistemelor în funcţie
de modificările generate de
măsurile de conservare cu
intensităţi variabile.

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Cat mai
curand
posibil

Administrator
sit Natura
2000

Smallgrant
Fonduri
bugetare
POS mediu
LIFE
Fonduri
propri
Sponsorizari

Monitorizarea stării
de conservare a
habitatelor

Monitorizarea starii
de conservare a
speciilor

Monitorizarea
impactului
măsurilor de
conservare
prevăzute

Monitorizarea tuturor habitatelor

Monitorizarea
tuturor speciilor

Monitorizarea a cat mai multe
specii

Coordonarea
planului de

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

management

Toata
Administrator
perioada
sit Natura
planului de
2000
management

Smallgrant
Fonduri
bugetare
POS mediu

Nu face
obiectul

Toate
speciile

Toata
Administrator
perioada
sit Natura
planului de
2000
management

Smallgrant
LIFE
Fonduri
bugetare
propri
Sponsorizari
POS mediu

Monitorizarea
Mentinerea
Monitorizarea umidităţii solului
evoluţiei regimului habitatelor naturale
hidric al solului
si starea de
conservare
favorabila
Monitorizarea
impactului socioeconomic

Monitorizarea
menținerea/îmbunătățirea stării de
impactului socio- conservare a habitatelor din zona
economic
proiectului

7230

Nu face
obiectul

Toata
Administrator
perioada
sit Natura
planului de
2000
management

Nu face
obiectul

Toata
Administrator
perioada
sit Natura
planului de
2000
management

7210
7140
Toate
habitatele

LIFE
Smallgrant
Fonduri
propri
Fonduri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
Smallgrant
LIFE
Fonduri
Fonduri
bugetare
propri
POS mediu
Sponsorizari
LIFE
Fonduri
propri
Sponsorizari
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Principalele acţiuni propuse de prezentul plan de management au ca scop păstrarea ecosistemului de mlaştină într-o stare favorabilă de conservarea şi de ce nu
îmbunătăţirea statutului actual. Primordial în acest sens este menţinerea unui regim hidric optim, potrivit cerinţelor speciilor de păsări care se pot identifica în această
regiune.

Deoarece, bogăţia avifaunistică a zonei este foarte importantă, se impun anumite acţiuni clare, care vin în sprijinul conservării păsărilor.
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 chimizării mediului. În acest sens se vor organiza întâlniri de informare şi conştientizare a factorilor implicaţi privind
avantajele şi dezavantajele schimbării tehnicilor agricole. Aceste întâlniri vor fi organizate sub coordonarea comitetului de coordonare. Vor fi dezbătute de asemenea,
anumite aspecte privind necesitatea schimbăii unor practici agricole cum ar fi exploatarea fâneţelor prin cosit, pentru a proteja şi favoriza înmulţirea unor specii de păsări de
importanţă majoră ( ex. Crex crex).
Instruirea permanentă a localnicilor privind necesitatea conservării faunei şi florei locale se va desfăşura după un plan bine stabilit, precum şi ori de câte ori va fi
nevoie. De asemenea, o atenţie deosebita se vor acorda menţinerii lucrărilor hidrotehnice într-o stare buna de funcţionare precum şi realizării unui proiect amplu care să aibă ca
scop restaurarea zonei umede, conservarea populaţiilor de păsări şi a habitatelor din sit şi din vecinătatea sitului. Promovarea valorilor locale se va face printr-un turism
ştiinţific organizat ce va avea ca principal obiectiv furnizarea de noi informaţii despre fauna şi flora locală,
contribuid astfel la realizarea unei cercetări ştiinţifice.
Avînd în vedere că situl înglobează în totalitate Rezervaţia Naturală „Mlaştina Hărman”, desfăşurarea acţiunilor propuse de prezentul plan de management se va
realiza în strânsă colaborare cu acţiunile prevăzute pe teritoriul rezervaţiei. Astfel un sprijin important va fi acordat de custodele rezervaţiei care până în prezent a desfăşurat
o bogată activitate de cercetare ştiinţifică în zona respectivă. Cu toate acestea, considerăm că cea mai grea acţiune va fi cea legată de schimbarea tehnicilor agricole, deoarece
reducerea utilizării substanţelor chimice va produce o scădere a productivităţii, deci implicit influenţe economice. Găsirea unor soluţii compensatorii va fi necesară pentru
toate pierderile rezultate atât din reducerea utilizării substanţelor chimice cât şi din realizarea unei zone libere de culturi în jurul sitului cu o lăţime de 50 m.
Este necesară realizarea unor studii ample privind posibilităţile de îmbunătăţire a regimului hidric, precum şi a unor studii privind flora şi fauna atât din cât şi din
vecinătatea sitului, conservarea speciilor şi habitatelor fiind prioritara.
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EVALUARE / TABEL 14 : EVALUAREA ACŢIUNILOR
Denumirea acţiunilor (TAB
13)

Descrierea acţiunii şi
cuantificarea sa

Obiective (TAB 10, 11,
12)

Cumpărarea sau inchirierea
terenurilor din sit

Cumpărarea de terenuri şi
plată compensatorie unică
în interiorul ariei ROSCI
0055 Dealul Cetăţii
Lempeş -Mlaştina
Hărman

Cumpărarea terenurilor permite utilizarea lor pe
termen nelimitat, făcând posibilă implementarea
directivelor păsări şi habitate în concordanţă cu
acţiunile similare din celelalte arii de protecţie
avifaunistică din zonă

Criterii de
evaluare

Evoluţie Valoare
Anul de
dorită a
realizare şi
criteriului de
frecvenţa
% din suprafata Cumpararea
evaluare sau Dupa aprobarea
habitatelor
inchirierea
planului ori de
cumparate sau
integrala a
cate ori exista
inchiriate
habitatelor
posibilitatea
prioritare

Actiuni concrete
Delimitarea şi materializarea
limitelor sitului ROSCI0055 şi
împrejmuirea cu gard viu a
mlaştinilor periclitate habitat
prioritar 7210*

Restaurarea habitatelor forestiere

Refacerea ecologică şi
conservarea mlaştinilor de la
Hărman, *

Realizarea unei împrejmuiri
din gard viu pe trei rânduri
de puieţi cu specii arbustive
specifice condiţiilor
ecologice ale zonei.

protecţia habitatului de mlaştină în zonele expuse
impactului antropic concretizat în exploatarea
agricolă şi zootehnică De asemenea constituie un
obstacol fitosanitar pentru prevenirea apariţiei şi
dezvoltării ciupercilor de carantină.

Suprafaţa bornată Intreaga suprafaţă Dupa aprobarea
a ariei
planului de
management

Amplasarea de borne şi
marcaje pentru stabilirea
limitelor
% din suprafata
Măsuri de ajutorare a
În UP II Lempeş, ua 2E, pe o suprafaţă de 3,4 ha în
habitatelor
regenerării pentru vegetaţia păduri de stejar cu consistenţe de 0,4-0,6 se va efectua
forestiere
de silvostepă eurosiberiană
ajutorarea regenerării naturale
restaurate
cu Quercus sp din habitatul
prioritar 91IO*)
%din suprafata
Evitarea dezvoltarii în
Conservarea,
mlaştinilor
aceste locatii a desecarilor
restaurate
gestionarea si
şi a drenărilor

Restaurarea
integrală a
habitatelor
periclitate

Dupa aprobarea
planului de
management

Restaurarea
integrală a
habitatelor
periclitate

Dupa aprobarea
planului de
management

Restaurarea
integrala a
habitatelor
periclitate

Dupa aprobarea
planului de
management

restaurarea
Refacerea tufarisurilor

Evitarea dezvoltării în
aceste locaţii si
conservarea tufarişurilor
existente

Conservarea,
zonelor su apa
gestionarea si
stagnanta
restaurarea zonelor de tufăriş

%din suprafaţa
tufărişurilor
restaurate
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Conservarea habitatelor

Conservarea speciilor de flora si
fauna

Actiuni de ecologizare

Mentinerea habitatelor naturale si starea de conservare
Reducerea impactului
antropic asupra habitatelor favorabila
prioritare din aria proiectului
Mentinerea speciilor de flora si fauna intr+o de
Reducerea impactului
antropic asupra speciilor de conservare favorabila
flora si fauna
Reducerea gradului de Menţinerea ecologizată a ariei naturală
poluare cu deşeuri menajere
al zonelor de interes

Starea de
conservare
Starea de
conservare

Suprafata de
ecologizat

Atingerea unui
statut favorabil de
conservare
Atingerea unui
statut favorabil de
conservare

Dupa refacerea
habitatelor

Reducerea
suprafeţei de
ecologizat

anual

Dupa refacerea
habitatelor

Actiuni de informare si constientizare
Realizarea şi instalarea de
panouri informative

Crearea unui website

Amplasarea
panourilor de avertizare
Realizarea de materiale
informative

Realizarea şi instalarea de informarea unui public cât mai larg asupra obiectivelor
şi activităţilor proiectului.
panouri informative şi
elaborarea raportului final
pentru publicul larg
Website şi forum de discuţii Pentru diseminarea obiectivelor şi rezultatelor
proiectului

La fiecare drum forestier se Controlul turismului
va amplasa un panou care
avertizeaza accesul public Semnalizarea zonelor critice
interzis cu mijloace
motorizate
Campanie de conştientizare Informarea populaţiei
pentru promovarea SCIurilor şi a beneficiilor socioeconomice

Nr de panouri
montate

Acoperirea
In primul an dupa
principalelor puncte
elaborarea
de acces in sit
planului

Crearea unei
Updatarea paginii
Dupa fiecare
pagini web pe
web
actiune
site-ul custodelui
intreprinsa in sit

Nr de panouri
montate

Semnalizarea
zonelor critice

In primul an dupa
elaborarea
planului

Nr si tipuri de
materiale
informative
distribuite

Nr de persoane
informate

In primul an dupa
elaborarea
planului
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Realizare trasee tematice

Acţiuni de conştientizare în şcoli
şi primarii

Realizarea de trasee pentru Mărirea nr de persoane care folosesc traseele tematice Nr. de habitate şi Nr. de persoane In primul an dupa
a facilita accesul la
specii atinse de
care folosesc
elaborarea
obiectivele turistice
traseele tematice traseele tematice
planului

Informarea elevilor şi a
primarilor cu privire la Sit

Informarea nui nr cat mai mare de elevi şi primari

Dezvoltarea unui Sistem Informatic
Dezvoltarea unui Sistem
monitorizarea efectelor măsurilor de conservare
Geografic – GIS
Informatic Geografic – GIS implementate, evoluţia parametrilor regimului hidric al
şi introducerea datelor
solului, ai regimului nutritiv şi ai stării de sănătate a
florei dar şi modelarea proactivă a evoluţiei
ecosistemelor în funcţie de modificările generate de
măsurile de conservare cu intensităţi variabile.

Nr de acţiuni de
conştientizare

Nr de elevi şi
In primul an dupa
primari informaţi
elaborarea
planului
bianual

Nr de date
introduse

Obtinerea unui
Sistem Informatic
functional cu o baza
de date completă

bianual

Monitorizarea stării de conservare a
habitatelor

Monitorizarea impactului
măsurilor de conservare
prevăzute

Monitorizarea tuturor habitatelor

Nr de habitate
monitorizate

Monitorizarea
tuturor habitatelor

bianual

Monitorizarea starii de conservare a
speciilor

Monitorizarea tuturor
speciilor

Monitorizarea a cat mai multe specii

Nr de specii
monitorizate

Monitorizarea
tuturor speciilor

bianual

Monitorizarea evoluţiei regimului
hidric al solului

Mentinerea habitatelor
naturale si starea de
conservare favorabila

Monitorizarea umidităţii solului

Nivelul apei
freatice
monitorizate

Monitorizarea apei
freatice

bianual

Monitorizarea impactului socioeconomic

Monitorizarea impactului
socio-economic

menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a
habitatelor din zona proiectului

Nr de activităţi cu
impact

Reducerea
activităţilor cu
impact

bianual
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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.

EVALUAREA

STATUTULUI DE
CONSERVARE / TABEL 15: EVALUAREA
DE CONSERVARE A HABITATELOR NATURALE

Evaluare/bilanţ final al
habitatelor naturale de
interes comunitar (anexa
1 a Directiva Habitate
92/43/CEE)

Codul
european al
habitatului

Tufărişuri subcontinentale
peri-panonice.

40AO

Mla tini alcaline

7230

Mlaştini calcaroase cu
Cladium mariscus
Mlaş tini turboase de tranzi
ţie şi turbarii oscilante

7210

P ăduri de fag de tip
Asperulo-Fagetum
Păduri de stejar cu carpen
de tip Galio-Carpinetum

9130

Păduri dacice de stejar cu
carpen
Vegetatie de silvostepa
eurosiberiană cu Quercus
spp

9Y10

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

Defavorabil

Favorabil

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

Defavorabil

Favorabil

Evoluţia
stării de
conservare în
anul N+5

STATUTULUI

Recomandări pentru
modificări de
management (legat
de caietele de specii
şi habitate)

7140

9170

91I0
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EVALUAREA

STATUTULUI

Evaluare/bilanţ final

DE
CONSERVARE / TABEL 16:
DE CONSERVARE A SPECIILOR

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

EVALUAREA

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

al speciilor de interes
comunitar (anexa
2Triturus
Directivacristatus
Habitate
92/43/CEE)

Codul
european al
1166
speciei

Collias myrmidone

4030

Ligularia sibirica

1758

Liparis loeselii

1903

Mediu

Defavorabil

Favorabil

Mediu

Defavorabil

STATUTULUI

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

Favorabil

REZUMAT
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EVALUAREA

Evaluare/bilanţ
final al speciilor de
păsări de interes
comunitar (Directiva
Păsări 79/409/CEE)
Pernis apivorus

STATUTULUI DE
CONSERVARE / TABEL 17 : EVALUAREA
DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI

Codul
european al
speciei

Cuantificarea iniţială a speciei care se

Cuantificarea post acţiune a speciei

află într-un statut de conservare

care se află într-un statut de conservare

Mediu

Mediu

Defavorabil

Favorabil

Defavorabil

Evoluţia

STATUTULUI

Recomandări pentru

stării de
modificări de
conservare management (legat
în anul N+5 de caietele de specii
şi habitate)

Favorabil

Aquila pomarina
Circaetus Gallicus
Milvus migrans
Porzana porzana
Caprimulgus europaeus
Dendrocopos medius
Falco columbarius

Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
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Crex crex
Dendrocopos syriacus

Otus scops
Strix uralensis
Picus canus

Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Falco
vespertinus

REZUMAT
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