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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 ,,Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer’’

Denumirea oficial_ a sitului Natura 2000: „ Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer”

Desemnat pentru Directiva European_ 92/43: DA

Numarul oficial al sitului Natura 2000: ROSCI00170

Desemnat pentru Directiva European_ 79/409: NU

Localizarea sitului Natura 2000: Regiunea Centru

Localizarea sitului Natura 2000: Judeţul Brasov

Localitatea: Prejmer

Suprafaţa sitului desemnat prin Directiva European_ 92/43: 356 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

Relationare in raport cu Natura 2000

Sursa datelor

Regiune

1 regiune

Regiunea centru

Regiunea a luat decizii cu privire la Natura 2000

Apm Brasov

Regiunea a luat decizii cu privire la protectia
mediului
Judet

1 judet

Judetul Brasov

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

Apm Brasov

Comune-localitati

1 comuna

Comuna Prejmer

Comunele a luat decizii cu privire la Natura 2000
Comuna a luat decizii cu privire la protecţia
mediului

Apm Brasov;
Consiliul local
Prejmer

Locuitori

8472 locuitori

0% din locuitori trăiesc în situl protejat

Locuitorii au fost informaţi cu privire la Natura
2000

Consiliul local
Prejmer

Parcuri Nationale

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Apm Brasov

Parcuri Nationale

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Apm Brasov

Rezervatii naturale

Nu face
obiectul

Pădurea și mlaștinile eutrofe de la
Prejmer alcătuiesc o arie naturală de interes
național ce corespunde categoriei a IV -a IUCN

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

Apm Brasov

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

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Apm Brasov
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REZUMAT
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer” se află în judeţul Braşov, În extravilanul comunei Prejmer, în imediata apropiere a localităţii. Accesul în regiune este
asigurat de existenţa drumurilor modernizate inclusiv a DN11 din care pornesc mai multe drumuri forestiere sau de exploatare agricolă spre pădure şi mlaştină. O altă
arteră rutieră este DJ112 (Braşov-Sfântu Gheorghe), din care pleacă spre sit câteva drumuri forestiere în zona localităţii Podu Olt. Pe calea ferată accesul se face de la
Braşov până în halta Hărman sau Lunca Câlnicului.
Situl se află în Depresiunea Braşovului. Pădurea şi mlaştina Prejmer constituie o rezervaţie complexă ce adăposteşte un ecosistem forestier şi altul de mlaştină în
cadrul căruia s-au păstrat diferite rarităţi floristice şi faunistice, unele fiind monumente ale naturii: Fritillaria, Adenophora. Poziţia geografică a acestei rezervaţii în
cadrul Depresiunii Bârsei, imprimă unele caracteristici specifice şi conturează un topoclimat aparte cu un grad de continentalism ridicat.
Pădurea Prejmer constituie un biotop de excepţie prin prezenţa stejarului la limita de altitudine a acestuia în ţara noastră. În pădure s-au conservat o serie de specii din
perioada cuaternară – specii relicte de climă rece.
Mlaştina Prejmer adăposteşte o serie de rarităţi bine conservate aici dar care se regăsesc şi în zonele foarte umede din pădurea Prejmer.
În cadrul rezervaţiei, cele mai răspândite soluri sunt cele hidromorfe şi semihidromorfe. În partea centrală a microdepresiunilor se formează soluri turboase şi soluri
turbo-gleice de mlaştină joasă care sunt permanent submerse.

(Foto Miria Adrian)
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Suprafaţa ocupată de situl Natura 2000 este aproape in totalitate in proprietatea Consiliului local Prejmer ceea ce reprezinta un avantaj pentru derularea
proiectului . Datorita caracteristicilor terenului avem o mare posibilitate de conservare şi protejare a habitatelor existente si a elementelor ce le caracterizeaza : fauna
şi flora specifica. Un aspect important e ca suprafaţa sitului se suprapune in mare parte peste suprafaţa unei arii natural protejate. De asemenea faptul ca suprafata
este proprietate publica faciliteaza o colaborare mai uşoara.
Majoritate suprafeţei este alcătuită din păşuni şi păduri iar culturile agricole ocupă doar 21.36ha. Dat fiind faptul că în zona Prejmer se înregistrează o
umiditate excesivă. restul de teren neîmpadurit este folosit inspecial pentru paşunat. Păşunile şi fâneţele din interiorul sitului sunt exploatate prin cosire târzie şi
prin păşunat. Unele suprafete din sit şi din jurul sitului sunt utilizate pentru culturi agricole, culturi ce se realizează fără utilizarea substanţelor chimice sau a
pesticidelor.Controlarea acestor suprafeţe este mai dificila deoarece acestea sunt proprietăţi private.

DIAGNOSTIC / TABEL 2 : SITUAŢIA PROPRIETARILOR DE TEREN ÎN SIT
Nr
crt

1.

Exploatantul
terenului sau
gestionarul

Statutul
proprietarului

Categoria
terenului

Suprafaţa

Activitatea

(ha)

desfăşurată pe teren

Activitatea impusă sau
restrictivă

Proprietate publică
locală

Păşune – fâneaţă

42,72-8.12

Cositul fânului si
Păşunatul

Cositul tâziu.Limitarea
păşunatului

Proprietari privaţi

privata

Păşune – fâneaţă

8.12

Cositul fânului si
Păşunatul

Cositul tâziu.Limitarea
păşunatului

Consiliul Local

Proprietate publică

Prejmer

Mlaştină

71,2

locală

Consiliul
Local Prejmer

Proprietate publică
locală

Act regim silvic

OS Teliu

Pădure

220.72

Conform amenajamentului
silvic si al Regulamentului
Rezervatiei

Proprietăţi
private

Proprietari privaţi

privata

arabil

Proprietari

Consiliul
Local

Consiliul Local Prejmer

Prejmer

2.

3.

Proprietăţi
private
Consiliul
Local
Prejmer

4.

5.

Total

şi cinegetic
21,36

Evitarea folosirii
naturaleexcessive a
substanelor chimice.

356ha
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REZUMAT
Suprafaţa totala a sitului este de 356 ha dintre care doar 29.48ha sunt in proprietatea privată a 22 de proprietari
Statul Roman deţine restul de suprafeţe precum urmează:
Consiliul local Prejmer detine 71.2 ha de mlaştină şi
220.72 ha de pădure
42.72-8.12 ha de paşune
Restul de 21.36ha sunt de terenuri arabile şi 8.12ha de păşune deţinute de proprietari privaţi
Toate pădurile ce intră in aria sitului sunt administrate de OS Teliu.
Activitaţile impuse sau restrictive sunt cele reglementate prin Amenajamentul Silvic şi prin Planul de management al rezervaţiei natural.

(Foto Miria Adrian)
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DIAGNOSTIC / TABEL 3 : DATE PRIVITOARE LA ACTIVITĂŢILE UMANE ŞI MODUL DE UTILIZARE
AL TERENURILOR
Date privitoare la activităţile
Codul
Cuantificare
umane şi modul de utilizare activităţilor
al terenurilor
umane conform
FSD
Agricultură
102
% din suprafaţa sitului

Calificare

Sursa datelor

Cositul
Consiliul Local
56,89ha de păşuni Animalele principale Consiliul Local Prejmer
Prejmer
folosita la păşunat fiind oile

Păşunat

140

15,22% din suprafaţa sitului

Agricultură
Agricultură
Agricultură
Urbanizarea
Turismul

100
110
120
403
625

Drumuri rutiere

502

6% din suprafaţa sitului şi din
Cultivarea
2% din suprafaţa sitului, doar în
Folosirea pesticidelor
jurul
sitului.
2% din
suprafaţa sitului, doar în
Fertilizarea
vecinătatea acestuia
Case
Reprezinta % din suprafata
vecinătatea
acestuia
În acest moment nu există un turism
organizat.
Drum modernizat cu covor asfaltic
Transport
DN11

Incendii

948

Exploatari forestiere

166

Prelevare din flora

250

Recoltarea.sporadica a plantelor
medicinale1

Recoltarea de plante medicinal pentru Populaţie
consum individual

Agricultură

810

Drenarea mlaştinii

Drenarea

Silvicultură

160

Lucrările de intreţinere a arboretelor Management silvic
din zona protejată

OS Teliu

Regim cinegetic

230

Extragerea exemplarelor de fauna Vanătoare
cinegetică conform cotelor de recoltă

UTBV Facultatea de Silvicultură şi
exploatări forestiere

Aprinderea pajiştilor

Consiliul Local
Consiliul Local
Prejmer
Consiliul Local
Prejmer Local
Consiliul
Prejmer
Consiliul Local Prejmer
Prejmer
Consiliul Local Prejmer

Riscul producerii de incendii scapate de
Adminiatratia rezervatiei naturale
sub control
Tăieri de igienă

OS Teliu

Consiliul Local Prejmer
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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 in 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 traditionala practicata de putine persoane.
Activitatea rutiera, cod FSD 502 nu are un impact negativ semnificativ asupra mediului
Asa-zisa activitate de curatenie de primavara poate produce incendii ce pot scapa de sub control, existând pericolul distrugerii unor habitate, afectând în mod grav
anumite specii ( cod FSD 948 )
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DIAGNOSTIC / TABEL 4 : DATE ABIOTICE GENERALE
Date abiotice generale

Cuantificare

Calificare

Sursa datelor

Rocile ce alcătuiesc substratul sunt pietrişuri provenite din fliş
(calcar, conglomerate, gresii, nisipuri, mâluri

LIFE FOR MARSH

Geologie

100% din suprafaţa sitului.

Hidrologie

Raul Olt desparte situl de Mnţii Baraolt. Sunt formate din pâraie
Formată din pâraie mici (Sprenghiul Mic, mici (Sprenghiul Mic, Sprenghiul Mijlociu, Sprenghiul Mare,
Sprenghiul Mijlociu, Sprenghiul Mare, Apa Neagră,Apa Neagră, Valea Hotarului), afluente pe stânga Oltului ce au LIFE FOR MARSH
Valea Hotarului), afluente pe stânga Oltului ce au izvoarele pe partea sudică a şesului Pânza freatică are un nivel
izvoarele pe partea sudică a şesului Bârsei
hidrostatic ridicat. Variaţiile nivelului pânzei freatice de la un loc
la altul şi de la un an la altul condiţionează existenţa rezervaţiei.

Substratul litologic este neuniform format din întrepătrunderi ale
formaţiunilor vechi, materiale colmatate cu formaţiuni noi (nisipuri
fine, argiloase) depuse de Olt.

Poziţia geografică a acestei regiuni pe fundul Depresiunii Bârsei
imprimă unele caracteristici specifice şi conturează un topoclimat
aparte cu un grad de continentalism ridicat. Temperatura medie
anuală este de 7,5ºC. În luna ianuarie media este de -5ºC, iar în luna LIFE FOR MARSH
iulie de 18ºC. În sezonul rece sunt frecvente şi intense inversiuni de
temperatură, îngheţ intens şi profund. În aceste condiţii temperatura
minimă a coborât până sub -38ºC, fiind printre puţinele regiuni din
ţară cu astfel de temperaturi.

Clima

Clima este Continentala, ,100%.

Pedologie

- Hidrisoluri
în primii 50 cm ai solului se formeaza
gleiosolurile.Turbarie activa, turba eutrofa de cca. 1m grosime,
LIFE FOR MARSH
Situl prezintă hidrisoluri (stagnasolul şi gleisolul)
formata pe substratul de pietrisuri si nisipuri
şi histisoluri.
Din clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate se
întâlneşte şi tipul de sol aluvial.

Topografie

Hidrografie

Şesul Depresiunii
Oltului,100%.

Tara

Barsei

Bazinul hidrografic Olt, 100% .

si

Lunca

Este situata in partea centrala ingustata a Depresiunii Brasovului LIFE FOR MARSH
la limita estica a Tarii Barsei pe terasa de lunca a Oltului.

Situl este amplasat în bazinul hidrografic Olt fiind străbătută
de pâraie mici (Sprenghiul Mic, Sprenghiul Mijlociu, Sprenghiul LIFE FOR MARSH
Mare, Apa Neagră, Valea Hotarului), afluente pe stânga Oltului ce au
izvoarele pe partea sudică a şesului Bârsei
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REZUMAT

Teritoriul analizat în prezentul plan de management include mlaştina eu-mezotrofă şi pădurea vestigială de la Prejmer, ce se găsesc în
Depresiunea tectonică a Braşovului, mai exact în compartimentul vestic al acesteia, numit şi Ţara Bârsei, unde ocupă mai ales treapta depresionară
cea mai joasă, situată la altitudini cuprinse între 510 – 520 m.s.m.
Geneza Depresiunii Braşovului - cea mai tânără depresiune intramontană din punct de vedere genetic - este legată de scufundarea din Dacian,
mai exact de prăbuşirea unor compartimente ale masei montane centrale a Carpaţilor Curburii. Sistemul de falii longitudinale şi transversale pe
planurile cărora s-a format depresiunea, a generat promontorii montane care o strangulează şi o compartimentează în subunităţi de forme şi
dimensiuni diferite. Astfel, la vest de culoarul de la Reci, străjuită de Munţii Întorsurii şi Munţii Bodoc se desfăşoară Depresiunea Bârsei iar la est
Depresiunea Târgu Secuiesc.
În apele care au invadat acest sistem de grabene şi au format un lac întins, s-au produs, probabil într-un regim de subsidenţă îndelungat,
desfăşurat mai ales în a doua parte a Pliocenului, importante sedimentări de tip lacustru, soldate cu colmatarea unor depozite de dimensiuni
apreciabile. Începând din Cuaternarul Inferior, după scurgerea apelor prin defileul epigenetic de la Racoşul de Jos, a urmat faza continentală a
evoluţiei, cu sedimentări de tip proluvial-aluvial, în urma cărora s-au constituit două trepte de piemont. Aceste depozite sunt alcătuite în principal
din pietrişurile şi nisipurile aduse de pâraiele montane, însă conţin şi unele intercalaţii de aluviuni fine şi straturi impermeabile de argile, depuse în
perioadele de încetinire a mişcărilor de ridicare din munţi. Ca urmare, în prezent, unele pâraie montane îşi pierd în cea mai mare parte apele lor reci
după ce ajung la contactul cu depresiunea, datorită infiltrării în pietrişuri. Această pătrundere în profunzime este însă oprită de straturile
impermeabile care reorienteză scurgerea, facând să iasă apele la suprafaţă la racordul celei de-a doua trepte piemontane, numită şi câmpie
piemontană, cu cea de-a treia treaptă, cea mai joasă, reprezentată de lunca râului Olt şi luncile afluenţilor săi. Aici apar, în locurile unde apele, ca la
Prejmer, nu au fost interceptate de puţurile de captare, aliniamente de izvoare limnocrene şi helocrene, care generează, mai adesea, înmlăştiniri
întinse, datorate caracterului planar al reliefului. Apele din mlaştini se menţin reci în întregul sezon de vegetaţie, temperatura fiind de 7-8ºC, iar
vara, la unele izvoare mai mici se ridică până la 11ºC (Morariu, I., 1966). Sunt bogate în calcar, au debit constant şi o scu rgere permanentă.
Până spre sfârşitul secolului trecut, din întinsele zone mlăştinoase ale depresiunii braşovene, s-au menţinut doar trei complexe reprezentative,
în hotarele comunelor Stupini, Hărman şi Prejmer, dintre care, după ultimele captări de apă, a supravieţuit, într-un teritoriu restrâns, doar complexul
mlăştinos de la Prejmer împreună cu trupurile de pădure de stejar, aflate de asemenea în staţiuni cu exces de umiditate. Vegetaţia lor reprezintă
ultimele vestigii, păstrate aproape naturale, ale covorului de plante ce acoperea şesul depresiunii înainte de intervenţiile antropice, prin defrişări şi
desecări în vederea extinderii folosinţei agricole a terenurilor.

Situl reprezintă un relict al vechilor şi întinselor stejărete de câmpie şi depresionare transilvănene şi al mlaştinilor eutrofe răspândite în trecut în
zonele joase din interiorul lanţului carpatic. Cele două habitate prioritare pentru conservare în spaţiul european prezente în sit protejează o
biodiversitate mare din toate grupele sistematice de plante şi animale, remarcându-se opt specii de interes conservativ comunitar (mamifere,
amfibieni, fluturi şi plante), alături de care apar mai multe specii rare, vulnerabile sau relicte glaciare. Situl se suprapune cu rezervaţia naturală cu
acelaşi nume.
Din punct de vedere geologic, situl se află în Depresiunea Bârsei şi are o origine relativ complexă, apărând depozite sedimentare ale flişului cretacic şi formaţiuni
vulcanice. Face parte din unitatea de orogen carpatic, subunitatea depresiunilor intramontane, cu suprafeţe întinse de formaţiuni aluviale cuaternare. Depresiunea
Bârsei este situată în centrul ţării, la curbura internă a arcului carpatic, fiind o arie de discontinuitate între Carpaţii Orientali şi cei Meridionali care prezintă unele
trăsături comune cu depresiunile şi culoarele din jur. Situl are un relief de câmpie aşezat, cu foarte mici diferenţe de altitudine (502-522 m).
Situl se caracterizează printr-un regim climatic temperat continental moderat, cu unele influenţe excesive. Din punct de vedere al etajării climatului, situl face parte din
etajul depresiunilor. Temperatura medie anuală este de 7,5 °C.. Cele mai frecvente vânturi au direcţie nord-vestică, vestică şi sud-vestică.
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Pădurea şi mlaştina Prejmer constituie o rezervaţie complexă ce adăposteşte un ecosistem forestier şi altul de mlaştină în cadrul căruia s-au păstrat diferite rarităţi
floristice şi faunistice, unele fiind monumente ale naturii: Fritillaria, Adenophora. Poziţia geografică a acestei rezervaţii în cadrul Depresiunii Bârsei, imprimă unele
caracteristici specifice şi conturează un topoclimat aparte cu un grad de continentalism ridicat.
Pădurea Prejmer constituie un biotop de excepţie prin prezenţa stejarului la limita de altitudine a acestuia în ţara noastră. În pădure s-au conservat o serie de specii din
perioada cuaternară – specii relicte de climă rece.
Mlaştina Prejmer adăposteşte o serie de rarităţi bine conservate aici dar care se regăsesc şi în zonele foarte umede din pădurea Prejmer.
În cadrul rezervaţiei, cele mai răspândite soluri sunt cele hidromorfe şi semihidromorfe. În partea centrală a microdepresiunilor se formează soluri turboase şi soluri
turbo-gleice de mlaştină joasă care sunt permanent submerse.

Relief
Rezervaţia este situată în nordul Depresiunii Bârsei, pe terasa de luncă şi lunca Oltului, la o altitudine de 510 m în sud şi 500 m în nord. Genetic, acest areal este rodul
acţiunii Oltului (prin eroziune, transport, depunere).
Rocile ce alcătuiesc substratul sunt pietrişuri provenite din fliş (calcar, conglomerate, gresii, nisipuri, mâluri). Cea mai mare parte din aceste roci alcătuiesc aşa zisele
depozite de mlaştină. Substratul litologic este neuniform format din întrepătrunderi ale formaţiunilor vechi, materiale colmatate cu formaţiuni noi (nisipuri fine,
argiloase) depuse de Olt.
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Vegetaţia şi fauna
Pădurea Prejmer este una din rămăşiţele fostelor păduri ce ocupau altădată fundul depresiunii. Aceasta constituie un biotop de excepţie prin prezenţa stejarului la limita
de altitudine a acestuia în ţara noastră. În pădure s-au conservat o serie de specii relicte de climă rece din perioada cuaternară. În compoziţia pădurii intră stejar, frasin,
plop. Stejarul ocupă aproape 70% din suprafaţa rezervaţiei în arborete pure sau amestecate. Se constată fenomene de uscare a stejarului. Vegetaţia ierboasă este formată
din specii rezistente la umbrire.
Mlaştina Prejmer adăposteşte o serie de rarităţi bine conservate care se regăsesc şi în zonele foarte umede din pădurea Prejmer. Aici au fost identificate laleaua pestriţă,
jimla Ţării Bârsei care este o specie endemică, plante carnivore aflate pe Lista roşie a României.
În pădure trăieşte o ornitofaună bogată şi sunt numeroase specii de păsări folositoare (ciocănitoarea cenuşie, ciocănitoarea pestriţă mare şi mijlocie, pupăza, mierla).
Dintre păsările ocrotite se remarcă: vânturelul, şorecarul comun, huhurezul, corbul. Se întâlnesc şi specii de reptile: vipera, şopârla şi unele specii de broaşte.

(Salamandra salamandra)

(Preluare din studiu de fezabilitate asupra mlastinii eumezotrofice si a padurii vestigiale din prejmer proiect al consiliului local al comunei prejmer, finantat de
uniunea europeana prin PHARE si de guvernul Romaniei- responsabil de proiect Conf Dr. Ing Dan Gurean)
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Condiţii stationale
Substratul litologic al Pădurii Prejmer este reprezentat prin depozite coluviale şi aluviale, alcătuite, aşa cum s-a mai arătat, din pietrişuri şi nisipuri peste care sau depus în holocen strate mai fine lutoase, luto-prăfoase şi luto-argilo-prăfoase, cu un aport însemnat de material loessoid periglaciar antrenat de vânt. Această
afirmaţie este susţinută de procentul ridicat de pulberi cu diametrul cuprins între 0,01 şi 0,05 mm, prezente pe profilul solurilor cercetate.
Pădurea Prejmer este situată în lunca Oltului din sectorul Hărman-Prejmer, pe un teren relativ plan, cu numeroase microdepresiuni, altitudinea medie fiind de
cca. 500 m. Apa freatică se găseşte la mică adâncime (0,3 m în microdepresiuni şi maxim 2 m în zonele mai ridicate), favorizând formarea solurilor hidromorfe şi
semihidromorfe. Apele freatice aduc în profilul solului carbonaţi dizolvaţi din materialul parental.

Profilul nr. 1 a fost amplasat într-un arboret bietajat în care etajul dominant era alcătuit din arbori de stejar cu vârsta de 120 de ani şi diametrul mediu de 60 cm
iar cel de-al doilea etaj este alcătuit din frasin cu diametrul mediu de 18-20 cm.
Solul are următoarele caractere morfologice:


Am –



Bv 25 cm grosime, culoare ruginiu-negricioasă, textură lutoasă; structură poliedrică
mijlocie, moderat compact, cu urme de gleizare slabă



Bv / Go – 15 cm grosime, culoare ruginie cu pete cenuşii, textură luto-prăfoasă, structură
poliedrică slab exprimată, bine străbătut de rădăcini



Go -



Gr -

30 cm grosime, culoare brună-negricioasă; textură lutoasă, structură glomerulară
mică, reavăn-jilav, străbătut de rădăcini dese

20 cm grosime, nuanţă ruginie cu pete cenuşii, textură luto-prăfoasă, rare rădăcini
de stejar
> 30 cm grosime ; nuanţă dominantă cenuşie-verzuie cu pete ruginii, textură lutoprăfoasă, nestructurat, moderat compact

Nivelul apei freatice : 1,20 m
Tipul de humus : mull hidromorf
Datele analitice sunt prezentate în Tabelul 4
Solul este moderat humifer, cu humus de tip mull hidromorf (raportul C/N = 13,1), saturat în baze de schimb, cu reacţie slab alcalină pe tot profilul (pH = 7,15
÷7,75), factorul limitativ pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere îl reprezintă excesul de apă din pânza freatică, primăvara şi la începutul verii.
Tipul şi subtipul de sol : Gleiosol molic cambic
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Profilul nr. 2 s-a amplasat pe un teren relativ mai ridicat, cu nivelul apei freatice la 1,75 m. Arboretul este constituit din exemplare vârstnice de stejar şi rare
exemplare de ulm şi jugastru, consistenţa medie fiind 0,7.
Caracterele morfologice ale solului:


Am - 30 cm grosime; culoare brună-negricioasă, textură lutoasă, structură glomerulară
bine formată, afânat, des înrădăcinat, nu face efervescenţă cu HCl



Bv1 – 20 cm grosime, culoare brună negricioasă, textură luto-argiloasă, structură poliedrică
mare, moderat compact, mai rar străbătut de rădăcini



Bv2 - 35 cm grosime, asemănător cu Orizontul precedent la culoare dar este nestructurat şi
plastic lipicios



CGo - 35 cm grosime, culoare brun-ruginie cu frecvente pete cenuşii, textură lutoasă,
prezintă schelet alcătuit din pietriş rulat

 Gr – situat sub 120 cm, culoare cenuşiu vineţie, nestructurat
Tip de humus : mull tipic
Tipul şi subtipul de sol : Faeoziom cambic gleic pe materiale aluviale polistratificate cu ntextură contrastantă
Datorită coborârii pânzei freatice fenomenele de gleizare sunt prezente doar în profunzime, astfel că solul poate fi considerat un sol zonal din clasa cernisoluri.
Datele analitice sunt prezentate în tabelul 4.
Solul prezintă textură slab diferenţiată pe profil, de la luto-argiloasă în Am la luto-prăfoasă în Bv2, moderat humifer, humus de tip mull cu raportul C/N = 12,7,
foarte bine aprovizionat cu azot în orizontul Am, slab acid în Am şi neutru în orizontul CGo, saturat în baze de schimb. Conţinutul de fosfor şi potasiu mobil este redus
întreg profilul.

Profilul nr. 3 s-a amplasat pe un teren uşor depresionar, într-o pajişte secundară cu exemplare rare de anin negru.
Solul are următoarele caractere morfologice:
O –

10 cm grosime, alcătuit din vegetaţie ierbacee în curs de turbificare

Am/Go –30 cm grosime, culoare negricioasă, structură glomerulară mică, textură luto-argiloasă,
cu evidente caractere de gleizare
Gr –

situat sub 50 cm adâncime, culoare cenuşie uniformă, textură argiloasă, nestructurat,
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plastic lipicios, nivelul pânzei freatice toamna la 0,4 m. Primăvara apa bălteşte la
suprafaţa solului astfel că resturile organice moarte sunt supuse unui proces de
turbificare
Tipul de humus: anmoor
Tipul şi subtipul de sol : Gleiosol histic
Datele analitice prezentate în tabelul nr. 4 relevă faptul că solul prezintă o textură fină pe tot profilul, materia organică în curs de humificare reprezintă în
orizontul Am 33,4%, cu raportul C/N = 15,3. reacţia este moderat acidă în Am şi neutră în Gr. Gradul de saturaţie în baze variază între 76 şi 96%.
Factorul limitativ pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere îl constituie excesul permanent de apă în profilul solului, care împiedică procesul de humificare şi
mobilizare a elementelor nutritive. Prin drenare însă poate fi folosit pentru cultura aninului negru şi frasinului.
Climatul local este cel de depresiune intramontană, caracterizat prin amplitudini termice mari, dar influenţat în mod evident de regimul hidric freatic şi de
inversiunile de temperatură care menţin aerul rece în depresiune, uneori perioade lungi de timp. Elementele climatice (înregistrate la staţia meteorologică Bod, situată
nu departe de pădurea Prejmer) au următoarele valori:
-

temperatura media anuală = 7,5 ºC
temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) = -3 ºC
temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) = 17,8 ºC
cantitatea medie anuală de precipitaţii = 610 mm
cantitatea maximă de precipitaţii (110 mm) se înregistrează în luna iunie
evapotranspiraţia potenţială = 590 mm
În concluzie, se poate aprecia că climatul local este caracterizat prin veri mai reci, ierni aspre, cu îngheţuri timpurii şi târzii frecvente, ce pot produce pagube
vegetaţiei forestiere.
Formarea şi evoluţia solurilor din Pădurea Prejmer a fost puternic influenţată de prezenţa apei freatice la mică adâncime aşa încât, iniţial, toate solurile din
zonă au fost de tip hidromorf, dar ca urmare a lucrărilor de drenare efectuate în decursul timpului, nivelul apei freatice a coborât şi solurile hidromorfe au evoluat spre
soluri semihidromorfe sau chiar soluri zonale cu fenomene de gleizare (faeoziomuri gleice).
Modificările petrecute în aceasta zona 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..
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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
Păşune - fâneaţă

12%

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

Cod Eur 25-1530

Ligularia sibirica
Liparis loeselii

Mlaştină şi teren mlăştinos

20%

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

7210

Păduri de foioase

62%

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

Cod 91E0

Teren agricol

6%

mediu(din obs
pe teren
Nefundamentat
stiintific-)

Nu face obiectul

Adenophora
lilifolia
Toate din listă.

Principalele ameninţări
identificate sau estimate în
legătura cu activităţile umane

Sursa datelor

Cositul înafara perioadelor
permise (estimat).

Baza de date APM Braşov

Păşunatul excesiv
Reducerea nivelului apei, desecări
naturale (estimat).

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

REZUMAT

Pe suprafata sitului de 356ha., marile ecosisteme sunt împartite în paduri, mlaştini, pajisti şi fânate . În general starea de conservare a lor este buna.
Ecosistemele prezente în aria mlaştinii Prejmer 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
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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 Prejmer 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
. În schimb avem pajişti şi fâneţe cu grad diferit de exploatare, cele neexploatate risca sa devina invadate de specii invazive.
Cele mai importante modificări din cadrul ecosistemelor de mlaştină care pot afecta în mod direct viaţa păsărilor, sunt: reprezentate de desecare
( în trecut antropică, astăzi naturală ),
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DIAGNOSTIC / TABEL 6 : DATE BIOTICE (ALTELE DECÂT HABITATELE NATURALE ŞI
SPECIILE DE INTERES COMUNITAR )

Date biotice generale

Cuantificare

Calificare

Sursa datelor

Baza de date APM Braşov(FS)
Catalog infonatura2000

Habitate naturale in general

Au fost identificate 2 habitate
principale

Dintre habitatele prezente în rezervaţie, mlaştina are
cea mai mare importanţă pentru avifauna din zonă, dar
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior
au cea mai mare pondere de XX%
Calitatea acestor habitate este bună

Flora in general

Au fost identificate 226 specii in
mlaştină şi 209 in pădure

Vegetatia este reprezentata prin asociatii xerofile formate
in postglaciar . Dintre care 7 specii relevante pentru sit.

Baza de date APM Braşov(FS)
Catalog infonatura2000

Fauna in general

6 specii principale reprezentative

2 specii de amfibieni, 4 specii de reptile,toate
asigurând necesităţile trofice pentru cele 88 specii
identificate pana în prezent

Baza de date APM Braşov(FS)
Catalog infonatura2000

Fauna cinegetica

Dintre cele 15 specii importante doar
unele au acces pe întregul teritoriu al
sitului, accesul fiind limitat pe cale
naturală.De asenemea au fost
identificate 80 de specii de păsări

15sp principale: căprior, iepure de câmp, cerb, vulpe,
mistret, ,jder, fazan, bursuc,lapin,pisica
salbatica,potarniche ,dihor nevastuica,
bizam,

Fisa standard
Fisa fond de vanatoare
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Dacyilhorliza majalis

Lilium bulbiferum

Eriophorum angustifolium

Erythronium dens-canis

Adonis vernalis
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Vanessa io

Lucanus cervus

.
Datele biotice, altele decât habitatele si speciile de interes comunitar, dupa cum se observa nu sunt deloc de neglijat. Zona umeda din Mlaştina Prejmer
consemnată în Directiva Habitate în suprafata de XX ha. este deosebit de interesanta din punct de vedere al popularii cu specii de plante si animale 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. Fauna în ansamblul ei este reprezentata de 14specii identificate de interes
cinegetic Reprezentativă pentru sit este specia de lepidoptere de importanta naţionala, împreună cu cele 2 specii de reptile si 5 specii de amfibieni de importanta
nationala.
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.
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 prezenţa 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 prez intă un
interes deosebit pentru dezvoltarea activitaţiilor turistice.

(Preluare din studiu de fezabilitate asupra mlastinii eumezotrofice si a padurii vestigiale din prejmer proiect al consiliului local al comunei
prejmer, finantat de uniunea europeana prin PHARE si de guvernul Romaniei- responsabil de proiect Conf Dr. Ing Dan Gurean)
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6. Flora complexului mlăştinos Prejmer
6.1 Flora din mlaştini
În lista prezentată mai jos sub formă tabelară (Tab. 6.1) au fost incluşi toţi taxonii identificaţi în mlaştina eu-mezotrofă de la Prejmer, cu ocazia
cercetărilor realizate în zonă de-a lungul anilor şi a investigaţiilor derulate prin prezentul proiect. Pentru speciile sau subspeciile la care lipseşte
materialul de colecţie din Herbarul Stiinţific al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov s-au consemnat explicit în paranteză
autorii şi anul citării.
Pentru fiecare taxon s-au notat, în conformitate cu datele existente în literatura de specialitate, forma biologică, elementul floristic (cu
prescurtările consacrate), durata de viaţă (Ciocârlan, V., 2000) şi cenologia (Sanda, V., Popescu, A., Doltu, M.I., Doniţă, N., 1983).

Tab.6.1
Nr.
crt

Specia

Form.
biol.

Elem.
floristic

Durata de
viaţă

Cenologie

1.

Achillea asplenifolia Vent.
(după Morariu, I., 1966;
Ularu, Pant.., Gurean, D.,
2000)

H

Pan.

perenă

Agostion stoloniferae, MolinioJuncetea, Juncion gerardi

2.

Achillea collina J. Becker

H

Eur. cont.

perenă

Festuco-Brometea,
Chenopodio-Scleranthetea

3.

Achillea millefolium L. var.
tenuis

H

Euras.

perenă

Molinio-Arrhenatheretea

5.

Adenophora liliifolia (L.)
Besser
Agrostis gigantea Roth

H (G)

Euras.
cont.
Euras.

Agrostis stolonifera L.

H

Circ.

perenă

7.
8.

Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.

H
H

perenă
perenă

9.

Allium ericetorum Thore

G

Euras.
Eur.
Alp.Carp.Balc

Molinion, Arrhenatheretea, QuercoFagetea
Calthion, Phragmitetalia
Agrostion stoloniferae
Agropyro-Rumicion
Festuco-Brometea
Arrhenatheretalia, Fagetalia

6.

perenă

Seslerietalia

10.

Alnus glutinosa (L.)
Gaertner

Ph

Euras.

arbore

11.

Alopecurus pratensis L.

H

Euras.

perenă

4.

H

perenă
perenă

Alnion glutinosae, Alno-Padion,
Alnetea
Agrostion stoloniferae, Calthion,
Filipendulo-Petasition, MolinioArrhenatheretea
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12.

Anagallis arvensis L.

T - Ht

Circ.

anualăanuală de
iarnă

Polygono-Chenopodion

13.

Anthoxanthum odoratum L.

H

Euras.

perenă

Molinio-Arrhenatheretea, NardoCalunetea, Quecetalia

14.

Aster lanceolatus Willd.

H

15.

Aster novae-angliae L

H

16.

Aster x salignus Willd.

H

17.

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Ht - H

subspontan
subspontan
subspontan
Euras.
medit.

H

18.
19.
20.
21.
22.

Armeria maritima (Mill).
ssp. barcensis Simk.
Arrhenatherum elatius (L.)
Beauv. ex J. et C. Presl.
Asperula cynanchica L.
Avenula pubescens
(Hudson) Dumort.
Berula erecta (Hudson)
Coville

perenă
perenă
perenă
bianualăperenă

Festuco-Brometea, Quecetea
pubescenti-petraeae

Eur.

perenă

Caricion davallianae

H

Euras.

perenă

Arrhenatherion, Agrostion stoloniferae

H

Centr.
eur.-med.

perenă

Festuco-Brometea

H

Euras.

perenă

Arrhenatheretalia, Quercetea

H
(HH)

Circ.

perenă

Glycerio-Sparganion, Magnocaricion,
Alno-Padion

23.

Berteroa incana (L.) DC.

Ht

Euras.

24.

Ph

Euras.

G

Euras.

perenă

26.

Betula pendula Roth
Blysmus compressus (L.)
Panger
Briza media L.

anuală de
iarnă bianuală
perenă

H

perenă

27.

Bromus erectus Hudson

H

Euras.
Centr.
eur.-med.

Carpinion, Vaccinio-Piceion
Agropyro-Rumicion crispi, MolinioJuncetea, Caricion canescenti-nigrae
Arrhentheretalia, Molinietalia

perenă

Festuco-Brometea

28.

Bupleurum falcatum L.

H

Alp.eur.

perenă

Seslerion rigidae, Festucetalia
valesiacae

29.

Calamagrostis epigeios (L.)
Roth

G

Euras.

perenă

Epilobion angustifolii, Molinion

30.

Callitriche palustris L.

T-H
(HH)

Circ.

anualăperenă

Potamion, Nanocyperion, Littorelion

H

Euras

perenă

H
H

Euras
Euras

perenă
perenă

25.

31.
32.
33.

Campanula rapunculoides
L.
Cardamine amara L.
Cardamine pratensis L.

Sisymbrietalia, Festuco-Brometea,
Sedo-Scleranthetea

Querco-Fagetea, Fagetalia, Geranion
sanguinei
Cardamino-Montion, Alno-Padion
Molinio-Arrhenatheretea
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34.

Cardaminopsis arenosa (L.)
Hayek

T-Ht

Eur. centr.

anualăbianuală
(perenă)

Quercetea, Festucetalia valesiacae,
Sedo-Scleranthetea

Circ.

perenă

Magnocaricion, Caricion gracilis,
Calthion, Alno-Padion

Euras

perenă

Magnocaricion, Caricion gracilis

Pont. –
centr. eur.

perenă

35.

Carex acuta L.

36.

Carex acutiformis Ehrh.

37.

Carex buekii Wimmer
(după Morariu, I., 1966)

G
(HH)
G
(HH)
G
(HH)

38.

Carex davalliana Sm.

H

Eur. centr.

perenă

39.

Carex distans L.

H

Eur.
(submed.)

perenă

40.

Carex flava L.

H

Eur.

perenă

41.

Carex hartmanii Cajander
(C. buxbaumii auct. carp.)

G

Circ.

perenă

42.

Carex hostiana DC.

H

Eur. centr.
(Eur.)

perenă

43.

Carex lepidocarpa Tausch

H

Eur.

perenă

44.

Carex nigra (L.) Reichard

G

Circ.

perenă

45.

Carex paniculata L.

H

Circ.

perenă

46.

Carex panicea L.

H
(G.)

Euras.

perenă

47.

Carex riparia Curtis

Euras

perenă

Magnocaricion, Caricion gracilis

48.

Carex rostrata Stokes

Circ.

perenă

Magnocaricion, Caricion rostratae

49.

Carex tomentosa L.

G

Euras.

perenă

Molinio-Arrhenatheretea, Molinion,
Quercetalia petraeae-pubescentis

50.

Carex vesicaria L.
(după Morariu, I., 1966)

H
(HH)

Circ.

perenă

Magnocaricion, Caricion gracilis

51.

Cerinthe minor L.

T-Ht

52.

Centaurea jacea L.

H

anualăbianuală
perenă

Caucalidion-Onopordion, Onopordion,
Festucion rupicolae
Molinio-Arrhenatheretea

53.

Centaurea phrygia L.

H

Centr.
eur.-med.
Eur.
Eur.
(mont.)

perenă

Arrhenatherion

G
(HH)
H
(Hd)

Magnocaricion, Caricion rostratae,
Glycerio-Sparganion
Caricion davallianae, Eriophorion
latifolii
Eriophorion latifolii, Agrostion
stoloniferae, Molinion, Armerion
maritimae,
Caricetalia davallianae, Tofieldietalia,
Calthion, Eriphorion latifolii
Magnocaricion, Caricion rostratae,
Molinietalia
Molinio-Juncetea, Eriophorion latifolii
Eriophorion latifolii, MontioCardaminetea, Molinio-Juncetea
Calthion, Caricetalia davallianae,
Caricetalia fuscae
Magnocaricion, Caricion rostratae
Molinio-Arrhenatheretea,
Magnocaricion, Caricetalia fuscae,
Tofieldietalia, Molinietalia
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57.

Cirsium canum (L.) All.

G

Euras.
cont.

perenă

58.

Cirsium oleraceum (L.)
Scop.

H

Euras.

perenă

59.

Cirsium palustre (L.) Scop.

Ht

Euras.

bianuală

60.

Cirsium rivulare (Jacq.) All.

H

Eur. centr.

perenă

61.

Cladium mariscus (L.) Pohl.

Cosm.

perenă

62.

Colchicum autumnale L.
Crepis praemorsa (L.)
Tausch

perenă

Quercetea, Molinio-Arrhenatheretea,
Epilobietalia
Nanocyperion (-MolinietaliaBidentetalia), Isoeto-Nanojuncetea
Chenopodio-Scleranthetea, Epilobietea,
Nanocyperion, Onopordion,
Artemisietea
Molinio-Juncetea, Magnocaricion,
Alno-Padion, Alnetea
Molinio-Juncetea, FilipenduloPetasition, Alno-Padion, Calthion
Phragmitetea, Molinio-Juncetea (-Alnetea, Dicrano-Pinion), Epilobietalia
angustifolii
Molinio-Juncetea, Magnocaricion,
Alnetea, Alno-Padion, Molinion
caeruleae, Calthion
Phragmition, Magnocaricion, Caricion
rostratae
Molinietalia, Danthonio-Brachypodion

perenă

Geranion sanguinei

bianuală

Onopordion, Festucion rupicolae
Nanocyperion, Cyperetalia fusci
Nanocyperion
Molinio-Arrhenatheretea,
Arrhenatherion
Molinio-Arrhenatheretea, Fagion

54.
55.
56.

Centaurium erythraea Rafin
Centaurium pulchellum
(Swartz) Druce
Cirsium arvense (L.) Scop.
var. horridum Wimm. et
Grab

anualăbianuală
anuală de
iarnă

T-Ht

Eur. centr.

T-Ht

Euras.

G

Euras.

perenă

G
(Hd)
G

64.

Cynoglossum officinale L.

Ht

65.
66.

Cyperus fuscus L.
Cyperus flavescens Jacq.

T
T

Centr. eur.
Euras.
cont.
Euras.
cont.
Euras.
anuală

67.

Daucus carota L.

Ht

Euras.

68.

Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza incarnata (L.)
Soó
Dactylorhiza maculata (L.)
Soó

H

Euras.

anuală
Cosm.
anuală de
iarnă
perenă

G

Euras.

perenă

Calthion, Molinion

G

Euras.

perenă

Molinietalia

H

Eur.

perenă

H

Cosm.

perenă

H
H

Euras.
Circ.

perenă
perenă

Nardetalia, Nardo-Callunetea, MolinioArrhenatheretea, Molinion, DanthonioBrachypodion
Molinio-Juncetea, MolinioCardaminetalia, Molinietalia
Molinietalia, Molinion, Alno-Padion
Rhyncosporion

H

Circ.

perenă

Caricetalia davallianae, Tofieldietalia

63.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Danthonia decumbens (L.)
DC.
Deschampsia cespitosa (L.)
Beauv.
Dianthus superbus L.
Drosera longifolia L.
Eleocharis quinqueflora
(Hartm.) O. Schwarz

H
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81.

Equisetum arvense L.

G

Cosm.

perenă

82.

Equisetum palustre L.
Equisetum ramosissimum
Desf.
Eriophorum angustifolium
Honck.

G

Circ.

perenă

Artemisietea, Molinio-Arrhenatheretea,
Agropyro-Rumicion
Phragmitetea, Filipendulo-Petasition
Caricetalia nigrae (-Magnocaricion),
Calthion
Phragmitetea-Molinietalia, GlycerioSparganion
Caricetalia davallianae, Molinion,
Eriophorion latifolii, Molinietalia
Filipendulo-Petasition, Chenopodietea,
Artemisietea, Secalietea
Molinietalia

G

Cosm.

perenă

Festucion vaginatae

G
(Hd)

Circ.

perenă

76.

Elymus repens (L.) Gould

G

Circ.

perenă

77.

Epilobium hirsutum L.

H

Euras.

perenă

78.

Epilobium palustre L.

H

Circ.

perenă

H

Euras.

perenă

G

Euras.

perenă

79.
80.

83.
84.

Epilobium parviflorum
Schreber
Epipactis palustris (Mill.)
Cr.

85.

Eriophorum latifolium
Hoppe

H

Circ.

perenă

86.

Eupatorium cannabinum L.

H

Euras.

perenă

87.
88.

Euphrasia officinalis L. ssp.
pratensis Schüller et
Martens
Euphrasia kerneri Wettst.

T

Eur. centr.
(subatl.)
(Eur.)
Centr. eur.

T

Molinio-Juncetea, ScheuchzerioCaricetea nigrae (fuscae)
Caricetalia davallianae, ScheuchzerioCaricetea nigrae (fuscae),
Tofieldietalia, Eriophorion latifolii
Populetalia, Alnion glutinosae,
Epilobietea, Phragmitetea, FilipenduloPetasition

anuală

Molinio-Arrhenatheretea

anuală

Caricion davallianae, Molinion
Arrhenatheretea, Nardetalia,
Brometalia, Festuco-Brometea, SedoScleranthetea
Molinio-Juncetea (-Alnetea),
Peucedano-Molinietum
Molinietalia, Agrostion, AgropyroRumicion, Puccinelietalia

89.

Euphrasia stricta D. Wolff.
ex J.F. Lehm.

T

Eur.

anuală

90.

Euphorbia villosa Waldst. et
Kit. ex Willd.

H

Euras.
cont.

perenă

91.

Festuca arundinacea Schreb.

H

Eur. centr.

perenă

92.

Festuca pratensis Huds.

H

93.

Festuca rubra L.
Filipendula ulmaria (L.)
Maxim
Filipendula vulgaris
Moench

H

Centr. eur.
(mont.)
Circ.

H

Euras.

perenă

H

Euras.

perenă

Festuco-Brometea (-Quercetea)

Frangula alnus Miller

Ph

Euras.

arbustarbore

Querco-Fagetea, Alno-Padion, Alnetea,
Vaccinio-Piceion

94.
95.
96.

perenă

Agrostion, Molinio-Arrhentheretea

perenă

Molinio-Arrhenatheretea, Cynosurion
Filipendulo-Petasition, Alno-Padion,
Molinietalia
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97.
98.
99.

Fritillaria meleagris L.
Galium aparine L
Galium boreale L.

G
T
H

Eur.
Circ.
Euras.

perenă
anuală
perenă

100.

Galium mollugo L.

H

Euras.

perenă

101.

Galium palustre L.
Galium rivale (Sibth. et
Sm.) Griseb.

H

Circ.
Euras.
cont.

perenă

Agrostion stoloniferae, Calthion
Convolvuletalia
Molinio-Juncetea, Molinion
Seslerio-Festucion pallentis,
Arrhenatheretalia, Teucrion montani,
Festuco-Brometea
Molinio-Juncetea, Magnocaricion

perenă

Alno-Padion, Alnetea

103.

Galium verum L.

H

Euras.

perenă

104.

Genista tinctoria L.

Eur.

arbust

105.

Gentiana pneumonanthe L.
Gentianella ciliata (L.)
Borkh.

Euras.
Eur. centr.
şi S
Euras.
cont.

perenă
anualăperenă

Festuco-Brometea, Festuco-Sedetalia,
Origanetalia
Molinion, Nardo-Callunetea, Quercetea
pubescenti-petraeae
Molinio-Juncetea, Molinion
Cynosurion, Brometalia-Geranion
sanguinei

perenă

Triseto-Polygonion, Alno-Padion

H
(HH)

Circ.

perenă

Phragmition communis

H

Centr. eur.

perenă

Cardamino-Montion

G

Euras.

perenă

Molinietalia

G

Euras.

perenă

Molinietalia

H

Eur. şi
Centr. eur.

perenă

Festucetalia valesiacae, Quecetalia
pubescentis, Cirsio-Brachypodion

H

Euras.

perenă

Molinietalia, Molinion-Mesobromion

H

Eur.

perenă

Arrhenatherion, Potentillo-Nardion
Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea,
Arrhentheretea, Nardo-Callunetea
Nardo-Callunetea, Pino-Quercetalia,
Origanetalia, Deschampsio-Fagion
Phragmition-Potamion
Molinio-Arrhenatheretea
Magnocaricion, Glycerio-Sparganion,
Filipendulo-Petasition

102.

106.
107.

Gladiolus imbricatus L.

108.

Glyceria maxima (Hartman)
Holmberg

109.

110.
111.
112.

Glyceria nemoralis
(Uechtr.) Uechtr. et
Koemicke
Gymnadenia conopsea (L.)
R. Br. ssp. densiflora
(Wahlenbg.) A. Camus
Gymnadenia conopsea (L.)
R. Br. ssp. conopsea
Hieracium bauhinii Besser

H

Ph
(Ch)
H
Ht-H
G

114.

Hieracium caespitosum
Dumort.
Hieracium lactucella Wallr.

115.

Hieracium pilosella L.

H

Euras.

perenă

116.

Hieracium umbellatum L.

H

Circ.

perenă

117.
118.

Hippuris vulgaris L.
Holcus lanatus L.
Hypericum tetrapterum
Fries

Hd
H

Circ.
Cosm.

perenă
perenă

H

Eur.

perenă

113.

119.
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Pont.pan.-balc.
Cont.
euras.

Inula ensifolia L.

H

121.

Inula hirta L. (după
Morariu, I., 1966)

H

122.

Inula salicina L.

H

Euras.

perenă

123.

Iris sibirica L.

G

124.

Isolepis setacea (L.) R. Br.

T-H

Euras.
Euras.
(suboc.)

perenă
anualăperenă

125.

Juncus articulatus L

H

Circ.

perenă

126.

Juncus compressus Jacq.
(după Ularu, Pant., Gurean,
D., 2000)

G

Euras

perenă

127.

Juncus gerardi Loisel.

G

Circ.

perenă

H

Euras.

perenă

Agropyro-Rumicion

128.

Juncus inflexus L.

perenă

Festucetalia valesiacae, CirsioBrachypodion
Festucetalia valesiacae, Geranion
sanguinei, Quercion pubescentis
Peucedano-Molinietum, MolinioJuncetea, Festucion vaginatae,
Geranion sanguinei
Molinio-Juncetea, Molinion

120.

perenă

Nanocyperion
Calthion, Agropyro-Rumicion,
Nanocyperion
Agrostion stoloniferae, PuccinelioSalicornietea, Plantaginetea, AgropyroRumicion, Nanocyperion
Puccinelio-Salicornietea, Juncion
gerardi, Armerion maritimae,
Agropyro-Rumicion

129.

Knautia arvensis (L.)
Coutler

H

Eur.

perenă

Arrhenatheretea, Festucion rupicolae

130.

Lathyrus pratensis L.

H

Euras.

perenă

Molinio-Arrhenatheretea, Trifolion
medii

H

Euras.

perenă

Arrhenatheretea

H

Euras.

perenă
anuală
(perenă)

Magnocaricion-Alnetea
Molinietalia, Molinio-Arrhenatheretea,
Calthion, Eriophorion latifolii
Caricion davallianae, Eriphorion
latifolii
Molinio-Arrhenatheretea, Festucetalia
valesiacae, Festucetalia vaginatae,
Secalietea, Plantaginetea
Molinio-Arrhenatheretea, Molinietalia,
Magnocaricion
Populetalia, Alnetea, Bidentetea,
Phragmitetea
Phragmitetea, Molinio-Juncetea,
Scheuchzerio-Caricetea, Populetalia,
Alnetea
Phragmitetea, Molinio-Juncetea,

132.

Leucanthemum vulgare
Lam.
Ligularia sibirica (L.) Cass.

133.

Linum catharticum L.

T (H)

Eur.

134.

Liparis loeselii (L.) Rich.

H (G)

Circ.

perenă

135.

Lotus corniculatus L.

H

Euras.

perenă

136.

Lychnis flos-cuculi L.

H

Euras

perenă

137.

Lycopus europaeus L.

H
(Hd)

Euras.

perenă

138.

Lysimachia vulgaris L.

H

Euras.

perenă

139.

Lythrum salicaria L.

H

Circ.

perenă

131.

27

Salicetea, Alnetea, FilipenduloPetasition
Alnetea, Salicion, Phragmitetea, Phragmitetalia, Molinio-Arrhenatheretea
Glycerio-Sparganion, FilipenduloPetasition, Bidentetea, Chenopodietea,
Agropyro-Rumicion, Molinietalia
Molinio-Arrhenatheretea, Secalietea,
Chenopodietea, Plantaginetea, FestucoBrometea, Alysso-Sedion

140.

Mentha aquatica L.

H
(HH)

Eur.

perenă

141.

Mentha longifolia (L.)
Hudson

H

Euras.

perenă

142.

Medicago lupulina L.

T-H

Euras.

anualăperenă

143.

Molinia caerulea (L.)
Moench

H

Eur.

perenă

144.

Myosotis scorpioides L.

H

Euras.

perenă

145.

Odontites vernus (Bellardi)
Dumort. ssp. serotinus
(Dumort.) Corb.

T

Euras.
(submed.)

anuală

146.

Ononis arvensis L.

H

Cont.
euras.

perenă

G

Centr. eur.

perenă

Arrhenatherion, Molinion

G

submedit.

perenă

Querco-Fagetea, Quercetalia,
Arrhenatherion, Carpinion

147.

148.

Orchis coriophora L. (după
Ularu, Pant. Gurean, D.,
2000)
Orchis mascula (L.) L. ssp.
signifera (Vest) Soó (după
Morariu, I., 1966)

Molinion
Phragmitetea, Molinio-Juncetea,
Populetalia, Alnetea, Calthion
Achnatherion calamagrostis, Molinietalia, Puccinelio-Salicornietea, Plantaginetea, Cynosurion, AgropyroRumicion
Molinio-Arrhenatheretea, CirsioBrachypodion

Caricetalia davallianae, Molinion,
Tofieldietalia
Caricetalia davallianae, ScheuchzerioCaricetea nigrae
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (fuscae),
Caricion rostratae, Eriophorion latifolii,
Molinion caeruleae

149.

Parnassia palustris L.

H

Circ.

perenă

150.

Pedicularis palustris L.

T,H

Euras.

anuală

151.

Pedicularis sceptrum
carolinum L.

H

Euras.
bor.

perenă

152.

Phragmites australis (Cav.)
Steudel

Hd, G

Cosm.

perenă

Phragmition

153.

Picris hieracioides L.

Ht-H

Euras.

bianualăperenă

154.

Pinguicula vulgaris L.

H

Circ.

perenă

155.
156.

Plantago media L.
Plantago lanceolata L.

H
H

Euras.
Euras.

perenă
perenă

Arction, Sisymbrion, FestucoBrometea, Arrhenatheretea
Caricion davallianae, Cratoneurion,
Caricion canescenti-nigrae,
Tofieldietalia
Festuco-Brometea, Arrhenatheretea
Festuco-Brometea, Molinio-
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157.

Poa compressa L.

H

Eur. cont.

perenă

158.

Polygonum amphibium L.

HH

Cosm.

perenă

159.

Polygala amarella Cr.

160.

Populus tremula L.
Potentilla erecta (L.)
Räuschel

H
(Ch)
Ph

Eur.
(mont.)
Euras.

H

Euras.

161.
162.

Primula farinosa L.

H

163.

Primula veris L.
Prunella grandiflora (L.)
Scholler

H

Circ.arct.-alp.
Euras.

H

165.

Prunella vulgaris L.

H

166.

Prunus cerasifera Ehrh.

Ph

167.

Quercus robur L.
Ranunculus acris L. ssp.
acris
Ranunculus polyanthemos
L.

164.

168.

169.

170.

171.
172.

Ranunculus repens L.

Ranunculus tricophyllus
Chaix
Rorippa amphibia (L.)
Besser.

Arrhenatheretea
Alysso-Sedion, Sedo-Scleranthetea,
Festuco-Brometea, Secalietea,
Chenopodietea
Phragmitetea, Agrostion, Alnetea,
Salicetea, Polygono-Chenopodion,
Agropyro-Rumicion

perenă

Caricion davallianae

arbore

Querco-Fagetea
Molinio-Arrhenatheretea, PinoQuercetalia, Nardo-Callunetea,

perenă
perenă

Caricion davallianae

perenă

Querco-Fagetea, Arrhenatheretea

Eur.

perenă

Festuco-Brometea

Cosm.

perenă

Plantaginetea, Querco-Fagetea,
Alnetea, Bidentetea

Ph

subspontan
Eur.

arbustarbore
arbore

Quercion roboris, Alno-Padion

H

Euras.

perenă

Molinio-Arrhenatheretea

H

Eur. NV şi
centr.

perenă

Quercion pubescentis, Geranion
sanguinei

H

Euras.

perenă

Phragmitetea, MolinioArrhenatheretea, Alno-Padion,
Salicetea, Alnetea, Bidentetalia,
Calystegion, Plantaginetea, AgropyroRumicion

Hd

Eur.

perenă

Potamion

HH

Euras.

perenă

Phragmitetea, Populetalia, Alnetea

173.

Rubus caesius L.

Ph

Eur.

arbust

174.

Rumex acetosa L.

H

Cosm.

perenă

175.

Salix cinerea L.

Ph

Euras.

arbust

Alno-Padion, Salicetea, Alnetea,
Fagetalia, Secalietea, Convolvuletalia
Molinio-Arrhenatheretea
Frangulo-Salicetum cinereae, Alnetea,
Alno-Padion
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176.
177.

Salix elaeagnos Scop.
Salix purpurea L.

Ph
Ph

Eur. centr.
Euras.

178.

Salix pentandra L.

Ph

Euras.

179.

Salix rosmarinifolia L.

Ph

Euras.

180.

Salix triandra L.

Ph

Euras.

181.

Salix viminalis L.

Ph

182.

Salvia pratensis L.

H

183.

Salvia verticillata L.

H

184.

Sanguisorba officinalis L.

H

185.

Scabiosa ochroleuca L.

Ht-H

Euras
Eur.
(medit.)
Centr.
eur.medit.
Circ.
Euras.
cont.

186.

Schoenus ferrugineus L.

187.

Schoenus nigricans L.

188.

Scorzonera humilis L.
Scrophularia umbrosa
Dumort

189.

H
(HH)
H
(HH)
G

arbust
arbust
arbustarbore
subarbust
arbustarbore
arbust
perenă

Salicion elaeagni
Salicetalia purpureae
Alnetea, Salicion pentandrae, alnion
glutinosae
Molinietalia, Molinion, Festucion
vaginatae
Salicetum triandrae, Salicion triandrae
Salicetalia, Salicetum triandrae
Festuco-Brometea (-Quercetea
pubescenti petraeae

perenă

Festuco-Brometea, ChenopodieteaPlantaginetea, Onopordion

perenă
bianualăperenă

Molinio-Juncetea, Molinietalia
Festucetalia valesiacae, FestucoBrometea, Cirsio-Brachypodion

Eur. mont.

perenă

Cosm.

perenă

Eur.

perenă

Caricion davallianae, Eriophorion
latifolii
Caricion davallianae-Molinion

H

Euras.

perenă

Glycerio-Sparganion, Alno-Padion

Circ.

perenă

Phragmitetea, Molinietalia,
Magnocaricion

perenă

Molinio-Juncetea (-Alnetea), Molinion

perenă

190.

Scutellaria galericulata L.

H

191.

Selinum carvifolium (L.) L.

H

192.

Senecio doria Noth.

H

Euras.
cont.
Eur. centr.

193.

Senecio jacobea L.

H

Euras.

perenă

194.

Senecio paludosus L.
Senecio umbrosus Waldst.
et Kit.
Serratula tinctoria L.
Sesleria uliginosa Opiz

H

Euras.
Eur. centr.
şi de S
Euras.

perenă

Molinietalia
Arrhenatheretea, Festucetalia
valesiacae, Quercetea
Caricion rostratae

perenă

Molinietalia

perenă

Molinion
Caricetalia davallianae, Tofieldietalia

195.
196.
197.

H
H
H

Eur. centr.
şi de E

perenă

198.

Silene nutans DC.

H

Euras.

perenă

199.

Silene vulgaris (Moench)
Garcke

H

Euras.

perenă

Quercetea, Sedo-Scleranthetea,
Asplenietalia septentrionalis
Quercetea, Arrhenatheretea, FestucoBrometea
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200.

Solanum dulcamara L.

Ch

Euras.

perenă

Phragmition, Alnetea, Bidentetea,
Calystegion, Senecion fluviatilis, AlnoPadion, Epilobietalia

201.

Solidago canadensis L.

H

subspontan

perenă

Calystegion sepium, Artemisietea

G
(HH)

Euras.

perenă

Phragmition, Glycerio-Sparganion

H

Euras.

perenă

H

Euras.

perenă

H

Circ. bor.

perenă

H

Euras.

perenă

H

Eur.

perenă

Eriophorion-Molinion
Molinietalia, Mesobromion, AgropyroRumicion

Sparganium erectum L.
202.

204.

Stachys officinalis (L.)
Trev.
Succisa pratensis Moench

205.

Swertia perennis L.

203.

206.
207.

Taraxacum officinale Weber
ex Wiggers
Taraxacum palustre (Lyons)
Symons

Molinion, Nardo-Callunetea,
Origanetalia
Molinio-Juncetea, Molinion, Nardion
Deschampsion caespitosae,
Scheuchzerio-Caricetea fuscae,
Caricion davallianae
Arrhenatheretalia, Plantaginetea,
Artemisietea

208.

Tetragonolobus maritimus
(L.) Roth

H

Eur.
centr.submedit.

perenă

209.

Triglochin palustre L.

H

Circ.

perenă

210.

Thymus pulegioides L.

Ch

Eur.
(mont.)

perenă

211.

Thalictrum aquilegiifolium
L.

H

Eur.

perenă

212.

Thalictrum lucidum L.

H

Eur. cont.

perenă

213.

Thalictrum simplex L.

H

214.

Trifolium montanum L.

H

215.

Trifolium pratense L.

H

Euras.

perenă

216.

Trollius europaeus L.

H

Eur.
(mont.)

perenă

Molinietalia, Calthion

217.

Typha latifolia L.

G
(HH)

Cosm.

perenă

Phragmition

218.

Valeriana officinalis L.

H

Euras.
(submed.)

perenă

Magnocaricion, Molinietalia, AlnoPadion, Alnetea, Filipendulo-Petasition

Euras.
cont.
Euras.
cont.

perenă
perenă

Molinio-Juncetea, PuccinelioSalicornietea, Scheuchzerio-Caricetea
nigrae (fuscae)
Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea,
Seslerion bielzii
Quercetalia, Alno-Padion,
Adenostylion, Filipendulo-Petasition
Molinietalia, Salicetea, Alnetea,
Filipendulo-Petasition, Alno-Padion
Molinietalia, Molinion
Festuco-Brometea, Brometalia,
Arrhenatheretea
Molinio-Arrhenatheretea, Secalietea,
Plantaginetea
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219.

Veratrum album L.

220.

Veronica beccabunga L.

221.

Veronica catenata Pennell

222.

Veronica scutellata L.

223.
224.

H

Euras.

perenă

Euras.

perenă

Circ.

perenă

H
(HH)

Circ.

perenă

Viburnum opulus L.
Vicia cracca L.

Ph
H

Circ.
Euras.

arbust
perenă

225.

Vincetoxicum hirundinaria
Medikus

H

Euras.
cont.

perenă

226.

Viola hirta L.

H

Euras.

perenă

H
(HH)
H
(HH)

Adenostyletalia, Rumicion alpini,
Molinion,
Glycerio-Sparganion, Bidentetea,
Populetalia
Glycerio-Sparganion, Nanocyperion
Magnocaricion-AgrostionBeckmannion, Littorelletalia, Caricion
canescenti-nigrae
Alno-Padion, Alnetea, Prunetalia
Molinio-Arrhenatheretea
Quercetea pubescenti-petraeae,
Festucetalia valesiacae, Geranion
sanguinei
Festuco-Brometea, Origanetalia

6.2 Flora din pădure
Alături de plantele tipice de pădure au fost incluse în listă (Tab.6. 2) şi plantele vasculare care vegetează în pâlcurile cu vegetaţie ierboasă
higrofilă din cadrul arboretelor şi respectiv micile ochiuri de regenerare create prin deschiderea plafonului de arbori.
Tab. 6.2
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Specia

4.
5.
6.
7.
8.

Acer campestre L.
Acer pseudoplatanus L.
Aconitum vulparia Rchb. ssp. lasianthum
(Rchb.) Simk.
Aconitum variegatum L.
Actaea spicata L.
Adoxa moschatellina L.
Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.

9.
10.
11.
12.
13.

Agrimonia eupatoria L.
Agrimonia pilosa Ledeb.
Agrostis stolonifera L.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande

Form.
biol.
Ph
Ph
H

Eur.
Eur. centr.
Eur. centr.

H
G
H
H (G)
T-Ht

Alp.-Carp.
Euras.
Circ.
Euras.
Euras.

H
H
H
H
H

Euras.
Euras.
Circ.
Eur.
Euras.

Elem. floristic

Durata
de viaţă
arbore
arbore
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
anualăbianuală
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă

Cenologie
Querco-Fagetea
Acerion, Querco-Fagetea
Fagetalia, Acerion, Alno-Padion
Fagion, Adenostylion, Alno-Padion
Fagion, Acerion
Fagetalia, Alno-Padion
Fagetalia, Querco-Fagetea, Alno-Padion, Alliarion, Fraxino Carpinion
Alliarion, Chenopodietea
Festuco-Brometea, Quercetea, Trifolion medii
Trifolion medii
Agrostion stoloniferae, Agropyro-Rumicion
Arrhenatheretalia, Fagetalia
Alliarion, Querco-Fagetea, Arction, Epilobietea
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14.
15.
16.
17.
18.

Allium ursinum L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Anemone nemorosa L.
Anemone ranunculoides L.
Angelica sylvestris L.

G
Ph
G
G
Ht-H

Eur.
Euras.
Circ.
Eur.
Euras.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Arum maculatum L.
Asarum europaeum L.
Aster novae-angliae L.
Astrantia major L.
Athyrium filix-femina (l.) Roth
Berberis vulgaris L.
Berula erecta (Hudson) Coville
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Bromus inermis Leyner

G
H
H
H
h
Ph
H (HH)
H
H

Eur. centr.
Euras.
subspontan
Eur. centr.
Cosm.
Eur.
Circ.
Euras.
Cont. euras.

perenă
arbore
perenă
perenă
bianualăperenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
arbust
perenă
perenă
perenă

28.
29.
30.
31.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Caltha palustris L.
Campanula glomerata L.

G
G (H)
H
H

Euras.
Euras.
Circ.
Euras.

perenă
perenă
perenă
perenă

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Campanula latifolia L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula trachelium L.
Cardamine amara L.
Cardamine impatiens L.
Carduus crispus L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex cespitosa L
Carex hirta L.
Carex hostiana DC.
Carex nigra (L.) Reichard
Carex panicea L.

H
H
H
H
T (H)
Ht
G (HH)
G
H (G)
H
G
H (G)

Euras.
Euras.
Euras. (submed.)
Euras.
Euras.
Eur.
Euras.
Euras.
Eur.
Eur. centr.
Circ.
Euras.

perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
anuală
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Carex riparia Curt.
Carex rostrata Stokes
Carex spicata Huds.
Carex sylvatica Huds.
Cerastium sylvaticum W. et K.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chaerophyllum bulbosum L.

H (Hd)
H (HH)
H
H
H (T)
H
H

Euras. (submed.)
Circ.
Euras. (submed.)
Eur. (submedit.)
Eur. centr.
eur. centr.
Eur. centr.

perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă

Fagetalia
Alnion glutinosae, Alno-Padion, Alnetea
Fagetalia, Querco-Fagetea
Fagetalia, Querco-Fagetea
Molinio-Juncetea, Alno-Padion, Molinietalia
Fagetalia
Fagetalia
Fagetalia, Triseto-Polygonion, Trifolion medii
Fagetalia, Alno-Padion, Adenostylion
Berberidion
Glycerio-Sparganion, Magnocaricion, Alno-Padion
Alno-Padion, Querco-Fagetea
Arrhenatherion, Sisymbrion, Quercetalia pubescentis-petraeae,
Festuco-Brometea, Cirsio-Brachypodion
Epilobion angustifolii, Molinion
Calystegion, Arction, salicion, Convolvuletalia
Calthion, Molinietalia, Salicetea, Alnetea, Alno-Padion
Quercetea, Arrhenatherion, Origanetalia, Festuco-Brometea
Acerion pseudoplatani, Adenostylion
Querco-Fagetea, Fagetalia, Geranion sanguinei
Querco-Fagetea, Carpinion
Cardamino-Montion, Alno-Padion
Fagetalia
Alno-Padion, Salicion, Artemisietea
Magnocaricion, Caricion gracilis
Calthion
Agropyro-Rumicion, Magnocaricion, Plantaginetea
Molinio-Juncetea, Eriophorion latifolii
Calthion, Caricetalia davallianae, Caricetalia fuscae
Molinio-Arrhenatheretea, Magnocaricion, Caricetalia fuscae,
Tofieldietalia, Molinietalia
Magnocaricion, Caricion gracilis
Magnocaricion, Caricion rostratae
Origanetalia, Querco-Fagetea, Epilobion angustifolii
Fagetalia
Fagetalia, Alno-Padion
Fagetalia
Calystegion, Senecion fluviatilis
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51.

Chaerophyllum hirsutum L. (după Morariu,
I., 1966)
Chrysosplenium alternifolium L.

H

Eur. centr. (mont.)

perenă

Filipendulo-Petasition, Chaerophylletum hirsuti

H

Circ.

perenă

Fagetalia, Alno-Padion

H

Euras.

perenă

Magnocaricion

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Cicuta virosa L. (după Ularu, Pant., Gurean,
D., 1996)
Circaea lutetiana L.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Clematis recta L. (după Morariu, I., 1966)
Clematis vitalba L.
Clinopodium vulgare L.
Colchicum autumnale L.
Convallaria majalis L.
Cornus sanguinea L.
Corydalis bulbosa (L.) DC.
Corydalis solida (L.) Clairv.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis paludosa (L.) Moench

G
H
H
Ph
H
G
G
Ph
G
G
Ph
Ph
H

Euras. (medit.)
Euras.
Eur. centr.
Eur. centr.
Circ.
Centr. eur.
Eur.
Eur. centr.
Eur. de S
Eur.
Eur.
Euras.
Eur. (mont.)

perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
arbust
perenă
perenă
arbust
perenă
perenă

67.

Cruciata glabra (L.) Ehrend

H

Euras.

perenă

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Cruciata laevipes Opiz.
Dactylis glomerata L.
Dactylis polygama Horvát
Daphne mezereum L.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Dianthus superbus L.
Echinops exaltatus Schrader
Eupatorium cannabinum L.

H
H
H
Ph
H
H
H
H

Euras.
Euras.
centr. eur.
Euras.
Cosm.
Euras.
Centr. eur.
Euras.

perenă
perenă
perenă
arbust
perenă
perenă
perenă
perenă

76.

Euphorbia amygdaloides L.

Ch

perenă

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Euphorbia angulata Jacq.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia esula L.
Euphorbia salicifolia Host.
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Evonymus europaeus L.
Evonymus verrucosus Scop.

H
H
H
H
G
G
ph
Ph

Centr. eur., subatl.
submedit.
Pont. - medit.
Euras.
Euras. cont.
Pont.-pan.
Cosm.
Circ.
Eur.
Eur.

Fagetalia, Alno-Padion
Molinio-Juncetea, Filipendulo-petasition, Alno-Padion, Calthion
Geranion sanguinei
Querco-Fagetea, Prunetalia
Querco-Fagetea, Origanetalia
Molinietalia, Danthonio-Brachypodion
Querco-Fagetea
Querco-Fagetea, Prunetalia
Fagetalia
Fagetalia
Querco-Fagetea
Querco-Fagetea, Prunetalia
Montio-Cardaminetea, Alnetea, Alno-Padion, Adenostyletalia,
Calthion
Artemisietea, Querco-Fagetea, Quercetea, Alno-Padion, PotentilloNardion, Junipero-Brukenthalion
Convolvuletalia-Artemisietalia, Salicion, Alno-Padion
Molinio-Arrhenatheretea, Fagion
Carpinion, Fagion
Fagetalia
Molinio-Juncetea, Montio-Cardaminetalia, Molinietalia
Molinietalia, Molinion, Alno-Padion
Alno-Padion
Populetalia, Alnion glutinosae, Epilobietea, Phragmitetea,
Filipendulo-Petasition
Fagetalia (- Quercetea)

perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
arbust
arbust

Quercetea
Festucetalia, Festuco-Brometea
Mesobromion-molinion-Arction, Sisymbrion, Onopordion
Festucion sulcatae, Origanetalia, Chenopodietea
Filipendulo-Petasition, Chenopodietea, Artemisietea, Secalietea
Molinietalia
Querco-Fagetea, Prunetalia
Querco-Fagetea, Quercetea pubescenti-petraeae, Prunetalia

52.
53.
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85.
86.
87.

Festuca gigantea (L.) Vill.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.

H
H
H

Euras.
Euras.
Euras.

perenă
perenă
perenă

Alno-Padion, Fagetalia
Filipendulo-Petasition, Alno-Padion, Molinietalia
Epilobietalia, Querco-Fagetea, Fragarion vescae

88.
89.
90.
91.

Frangula alnus Miller
Fraxinus excelsior L.
Gagea lutea (L.) Ker.-Gaml.
Galanthus nivalis L.

Ph
Ph
G
G

arbust
arbore
perenă
perenă

Querco-Fagetea, Alno-Padion, Alnetea, Vaccinio-Piceion
Alno-Padion, Acerion
Fagetalia, Alno-Padion
Fagetalia, Querco-Fagetea

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

T
T
T
T
H
H
G
H
H
H
H
H
H
H
H (Ch)
H

anuală
anuală
anuală
anuală
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă

Epilobietalia, Polygono-Chenopodion, Secalietea
Epilobietalia, Polygono-Chenopodion, Fagetalia, Alno-Padion
Epilobietea, Secalietea, Chenopodietalia
Convolvuletalia
Molinio-Juncetea, Molinion
Molinio-Juncetea, Magnocaricion
Querco-Fagetea, Carpinion
Alno-Padion, Alnetea
Convallario-Quercetum
Prunetalia, Carpinion, Alno-Padion, Querco-Fagetea
Calthion, Filipendulo-Petasition, Adenostylion
Filipendulo-Petasition
Fagetalia, Filipendulo-Petasition, Alno-Padion, Adenostylion
Arrhenatheretea, Arrhenatherion
Alliarion, Trifolion medii, Agro-pyro-Rumicion, Alno-Padion
Querco-Fagetea

107.
108.
109.

Galeopsis pubescens Bess.
Galeopsis speciosa Miller
Galeopsis tetrahit L.
Galium aparine
Galium boreale L.
Galium palustre L.
Galium schultesii Vest
Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb.
Galium rubioides L.
Geum urbanum L.
Geum rivale L.
Geranium palustre L.
Geranium phaeum L.
Geranium pratense L.
Glechoma hederacea L.
Glechoma hirsuta W. et K. (după Morariu,
I., 1966)
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.
Heracleum sphondylium L.

Euras.
Eur.
Euras. cont.
Centr. eur.submedit.
Eur. centr.
Euras.
Eur.
Circ.
Euras.
Circ.
Eur. centr.
Euras. cont.
Centr. eur.
Circ.
Circ.
Euras. cont.
Eur. centr.
Euras. cont.
Euras.
Pont.-med.-centr.
eur.
Circ.
Carp.-balc.-pan.
Euras.

Phragmition communis
Fagetalia
Querco-Fagetea, Arrhenatheretalia, Filipendulo-Petasition

110.

Hieracium aurantiacum L.

H

111.
112.
113.

Humulus lupulus L.
Hypericum hirsutum L.
Hypericum maculatum Crantz (după
Săvulescu, Al. şi colab. 1961)
Hypericum perforatum L.
Impatiens noli-tangere L.
Isopyrum thalictroides L.
Lamium maculatum L.
Lapsana communis L.

H
H
H

Euras. arct. alp. –
eur.
Euras. Am. de N
Euras.
Euras.

perenă
perenă
bianualăperenă
perenă
perenă
perenă
perenă

Prunetalia, Alno-Padion
Querco-Fagetea, Fragarion
Nardetalia, Pino-Quercetalia, Molinion

H
T
H
H (Ch)
T

Euras.
Euras.
Eur. centr.
Euras.
Euras.

perenă
anuală
perenă
perenă
anuală

Sedo-Scleranthetea, Origanetalia, Festuco-Brometea
Alno-Padion, Fagetalia
Fagion, Acerion
Fagetalia, Carpinion, Alno-Padion
Querco-Fagetea, Arction, Alliarion

101.
102.
103.
104.
105.
106.

114.
115.
116.
117.
118.

H (HH)
H
Ht-H

Potentillo-Nardion
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119.
120.
121.

Leucojum vernum L.
Listera ovata (L.) R.Br.
Ligustrum vulgare L.

G
G
Ph

Centr. eur.
Euras.
Eur. (submedit.)

perenă
perenă
arbust

122.
123.
124.
125.

G
Ph
H (HH)
H (HH)

Euras.
Euras.
Euras. cont.
Euras. centr.

perenă
arbust
perenă
perenă

126.

Lilium martagon L.
Lonicera xylosteum L.
Lycopus europaeus L.
Lycopus exaltatus L. (după Morariu, I.,
1966)
Lysimachia nummularia L.

Ch

Euras. Am. de N

perenă

127.

Lysimachia vulgaris L.

H

Euras.

perenă

128.

Lythrum salicaria L.

H

Circ.

perenă

129.
130

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schm.
Malus sylvestris (L.) Miller

G.
Ph

Euras.
Eur.

131.
132.

Melampyrum bihariense A. Kerner
Melica nutans L.

T
H (G)

Carp.- balc.
Euras.

perenă
arborearbust
anuală
perenă

133.

Mentha longifolia (L.) Hudson

H

Euras.

perenă

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

H
T (H)
(H (G)
H
G
H
G
Ph
G
G
HH
G
H

Circ.
Euras.
Euras.
Euras.
Euras.
Euras.
Atl. medit.
Euras.
Euras.
Euras.
Circ.
Cosm.
Circ.

perenă
anuală
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă

147.

Milium effusum L.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Myosotis scorpioides L.
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Padus racemosa (Lam.) Gil.
Paris quadrifolia L.
Petasites hybridus (L.) Gaertn.
Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Steudel
Poa nemoralis L. (după Săvulescu, Al. şi
colab., 1961)
Poa trivialis L.

H

Euras.

perenă

148.

Polygonum dumetorum L.

T

Circ.

anuală

Fagetalia, Carpinion
Alno-Padion, Carpinion, Fagion
Ligustro-Prunetum, Querco-Fagetea, Berberidion, Quercion
pubescentis, Carpinion, Erico-Pinion
Fagetalia, Betulo-Adenostyletea
Querco-Fagetea
Populetalia, Alnetea, Bidentetea, Phragmitetea
Phragmitetea, Bidentetea, Populetalia, Salicion albae
Alno-Padion, Filipendulo-Petasition, Phragmitetea, Molinio-Juncetea,
Beckmannion, Populetalia, Querco-Fagetea, Alnetea, Bidentetea,
Plantaginetea
Phragmitetea, Molinio-Juncetea, Scheuchzerio-Caricetea, Populetalia,
Alnetea
Phragmitetea, Molinio-Juncetea, Salicetea, Alnetea, FilipenduloPetasition
Fagetalia, Vaccinio-Piceetalia
Alno-Padion, Carpinion
Carpinion, Quercion pubescenti
Querco-Fagetea
Glycerio-Sparganion, Filipendulo-Petasition, Bidentetea,
Chenopodietea, Agropyro-Rumicion
Fagetalia
Querco-Fagetea
Populetalia, Alno-Padion, Bidention, Senecion fluviatilis
Phragmitetea, Molinio-Juncetea, Populetalia, Alnetea, Calthion
Fagetalia
Origanetalia, prunetalia, Quercetea
Festuco-Brometea., Querco-Fagetea
Alno-Padion
Fagetalia
Filipendulo-Petasition, Alno-Padion, Adenostyletalia
Caricion gracilis, Agrostion stoloniferae
Phragmition
Querco-Fagetea, Asplenietea, Quercetea pubescenti-petraeae
Calthion, Filipendulo-Petasition, Rumicion alpini, MolinioArrhenatheretea
Alliario-Chaerophylletum
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Polygonum mite Schrank
Populus tremula L.
Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Prunella vulgaris L.
Pulmonaria obscura Dumort
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Ranunculus acris L. ssp. friesianus (Jordan)
Syme
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.

T
Ph
G
G
H
H
H
Ph
H

Eur.
Euras.
Pont.-pan.-balc.
Euras.
Cosm.
Eur.
Eur. centr şi SE
Eur.
Eur. centr. şi de S

anuală
arbore
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
arbore
perenă

Bidentetalia
Querco-Fagetea
Querco-Fagetea
Querco-Fagetea, Fagetalia
Plantaginetea, Querco-Fagetea, Alnetea, Bidentetea
Fagetalia, Tilio-Acerion
Origanetalia
Quercetea, Querco-Fagetea
Molinio-Arrhenatheretea

H
H
H

Euras.
Euras.
Euras.

perenă
perenă
perenă

Ph
Ph

Euras.
Centr. eur.-medit.

arbust
arbust

163.
164.
165.
166.
167.

Rhamnus cathartica L.
Rhamnus saxatilis Jacq. ssp. tinctorius
(Walds. et Kit.) Nyman (după Săvulescu,
Al., şi colab., 1961)
Ribes nigrum L.
Ribes rubrum L. s. str.
Rosa canina L. s.l.
Rosa tomentosa Sm.
Rubus caesius L.

Querco-Fagetea, Molinio-Arrhenatheretea
Querco-Fagetea, Prunetalia, Carpinion
Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea, Alno-Padion, Salicetea,
Alnetea, Bidentetalia, Calystegion, Plantaginetea, Agropyro-Rumicion
Querco-Fagetea, Prunetalia, Alno-Padion
Orno-Cotinion

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Euras. (relict)
Eur. (subspontan?)
Eur.
Eur.
Eur. arbust

arbust
arbust
arbust
arbust

168.
169.
170.
171.
172.
173.

Rubus idaeus L.
Rumex acetosa L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix purpurea L.
Salix rosmarinifolia L.

Ph
H
Ph
Ph
Ph
Ph

Circ.
Cosm.
Euras.
Euras.
Euras.
Euras.

arbust
perenă
arbust
arbust
arbust
subarbust

Alnion glutinosae
Alno-Padion
Quercetea-Fagetalia, Festuco-Brometea, Prunion spinosae, Prunetalia
Quercetea, Berberidion
Alno-Padion, Salicetea, Alnetea, Fagetalia, Secalietea,
Convolvuletalia
Fagetalia, Epilobietalia angustifolii
Molinio-Arrhenatheretea
Sambuco-Salicion capreae
Frangulo-Salicetum cinereae, Alnetea, Alno-Padion
Salicetalia purpureae
Molinietalia, Festucion vaginatae, Molinion

174.

Salvia pratensis L.

H

Eur. (submedit.)

perenă

Festuco-Brometea, (-Quercetea pubescenti-petraeae)

175.
176.
177.
178.
179.
180.

Sambucus nigra L.
Scrophularia nodosa L.
Scrophularia umbrosa Dumort
Scutellaria hastifolia L.
Serratula tinctoria L.
Silene alba (Miller) E.H.L. Krause

Ph
H
H
H
H
T-H

Eur.
Euras.
Euras.
Eur.
Euras.
Euras.

arbust
perenă
perenă
perenă
perenă
anualăperenă

Prunetalia, Alno-Padion, Epilobietea
Querco-fagetea, fagetalia, Epilobietea, Alliarion
Glycerio-Sparganion, Alno-Padion
Molinietalia, Calystegion
Molinion
Chenopodio-Scleranthea, Onopordion, Origanetalia

158.
159.
160.
161.
162.
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181.
182.
183.

Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sisymbrium strictissimum L.
Solanum dulcamara L.

H
H
Ch

Euras.
Eur. cont.
Euras.

perenă
anuală
perenă

184.

Stachys alpina L. (după Morariu, I., 1966)

H

perenă

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Stachys sylvatica L.
Stellaria media (L.) Vill.
Symphytum officinale L.
Symphytum tuberosum L.
Taraxacum officinale Weber ex Wiggers
Thalictrum aquilegiifolium L.
Thalictrum lucidum L.
Thelypteris palustris Scott

H
T
H
H
H
H
H
G

Eur. centr., V şi S
(mont.)
Euras.
Cosm. anuală
Euras.
Eur. centr. şi SE
Euras.
Eur.
Eur. centr.
Circ.

perenă
perenă
perenă
perenă
perenă
perenă

Fagetalia, Alno-Padion, Filipendulo-Petasition
Chenopodietea
Molinio-Juncetea, Phragmitetea, Molinietalia
Fagetalia, carpinion, Querco-Fagetea
Arrhenatheretalia, Plantaginetea, Artemisietea
Quercetalia, Alno-Padion, Adenostylion, Filipendulo-Petasition
Molinietalia, Salicetea, Alnetea, Filipendulo-Petasition, Alno-Padion
Alnion glutinosae, Alno-Padion, Magnocaricion

193.
194.

Tilia cordata Miller
Torilis japonica (Houtt) DC

Ph
T

Eur.
Euras.

arbore
anuală

Carpinion
Querco-Fagetea, Epilobietea, Arction, Fragarion

195.

Trifolium arvense L.

T

Euras.

anuală

196.
197.
198.
199.
200.

Trollius europaeus L.
Ulmus laevis Pallas
Ulmus minor Miller
Urtica dioica L.
Valeriana officinalis L.

H
Ph
Ch
H
H

Eur. (mont.)
Eur.
Eur.
Cosm.
Euras.

perenă
perenă
arbore
perenă
perenă

Corynephoretea, Festuco-Brometea, Secalietea,Arrhenatheretea, SedoScleranthetea
Molinietalia, Calthion
Alno-Padion
Querco-Fagetea, Carpinion, Berberidion, Fraxino-Ulmetum
Artemisietea, Epilobietalia, Alno-Padion, Fagetalia, Salicion
Magnocaricion, Molinietalia, Alno-Padion, Alnetea, FilipenduloPetasition

201.
202.

Veratrum album L.
Verbena officinalis L.

H
H

Euras.
Cosm.

perenă
perenă

203.

Viburnum lantana L.

Ph

arbust

204.
205.
206.

Viburnum opulus L.
Vicia sepium L.
Vincetoxicum hirundinaria Medikus

Ph
H
H

Eur. centr.
(submedit.)
Circ.
Euras.
Euras. cont.

207.
208.
209.

Viola mirabilis L.
Viola odorata L.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

H
H
H

Euras.
Atl-medit.
Euras.

perenă
perenă
perenă

perenă

arbust
perenă
perenă

Quercetea, Arrhenatheretea
Calystegion-Arction (Salicetea, Alno-Padion)
Phragmition, Alnetea, Bidentetea, Calystegion, Senecion fluviatilis,
Alno-Padion, Epilobietalia
Fagetalia-Epilobietea, Fragarion

Adenostyletalia, Rumicion alpini, Molinion
Chenopodietea-Plantaginetea, Plantaginetalia-Sisymbrietalia,
Agropyro-Rumicion, Arction
Berberidion, Querco-fagetea
Alno-Padion, Alnetea, Prunetalia
Quercetea, Querco-Fagetea, Fagetalia
Quercetea pubescenti-petraeae, Festucetalia valesiacae, Geranion
sanguinei
Querco-Fagetea, Fagetalia
Querco-Fagetea, Alliarion, Prunetalia
Querco-Fagetea, Fagetalia
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În trupurile de pădure de inters conservativ, aferente prezentului studiu de fezabilitate, pe lângă stejar (Quercus robur), specia edificatoare, vegetează şi alte
specii de arbori caracteristice pădurilor de luncă, cum sunt mălinul (Padus racemosa) şi, aşa cum s-a arătat mai sus, frasinul (Fraxinus excelsior). Cu prezenţă
sporadică sau rară mai sunt ulmul de câmp (Ulmus minor), aninul negru (Alnus glutinosa), velnişul (Ulmus laevis), părul pădureţ (Pyrus pyraster), mărul pădureţ
(Malus sylvestris), teiul pucios (Tilia cordata), plopul tremurător (Populus tremula) şi jugastrul (Acer campestre). În subarboretul foarte bogat al acestor păduri,
diversitatea speciilor este comparativ mai mare, fiind frecvent prezente următoarele specii de arbuşti: paţachina (Frangula alnus), călinul (Viburnum opulus), alunul
(Corylus avellana), socul (Sambucus nigra), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), sângerul (Cornus sanguinea), verigariul (Rhamnus cathartica), dârmoxul (Viburnum
lantana), caprifoiul (Lonicera xylosteum), păducelul (Crataegus monogyna), salba moale (Evonymus europaeus), tulichina (Daphne mezereum), dracila (Berberis
vulgaris) şi măceşul (Rosa canina s.l.). Alături de aceştia au fost semnalaţi şi unii arbuşti de talie mai mică – coacăzul negru (Ribes nigrum), coacăzul roşu (Ribes
rubrum) – probabil evadat din cultură, murul de zăvoi (Rubus caesius), zmeurul (Rubus idaeus), lăsniciorul (Solanum dulcamara) şi zălogul (Salix cinerea).
Plantele ierboase sunt reprezentate în principal de specii mezohigrofite-higrofite, multe cu spectru ecologic larg faţă de regimul de umiditate al solului (plante
eurifite), faţă de troficitatea acestuia (plante euritrofe) sau cu spectru termic larg. Predomină speciile campestre şi colinare dar, legat de condiţiile altitudinale (510-520
m) se întâlnesc şi specii montane care accentuează caracterul particular al acestor păduri de luncă situate într-o depresiune intramontană. Dintre speciile răspândite
preponderent în ţinuturi montane, le menţionăm pe Astrantia major, Ligularia sibirica, Telekia speciosa, Trollius europaeus, Actaea spicata, Geum rivale şi Athyrium
filix-femina. Acestora li se adaugă unele specii de altitudine ce vegetează în poienile acestor stejărişuri: Hieracium aurantiacum, Thalictrum aquilegiifolium iar în
micile înmlăştiniri din pădure mai apar şi Carex hartmanii şi Allium ericetorum.
Mai ales în arboretele rărite se întâlnesc specii ce conferă peisajului un aspect pitoresc şi insolit, îndeosebi atunci când cresc abundent, ca Dianthus superbus,
Convallaria majalis, Fritillaria meleagris, Ornithogalum pyrenaicum, Gladiolus imbricatus. Este de asemenea de remarcat prezenţa unor plante ierboase ornamentale,
scăpate din cultură şi naturalizate, cum sunt Lilium bulbiferum, Aster novae-angliae, Aster x salignus etc.
Rarităţile floristice care evidenţiază valoarea conservativă a acestor păduri sunt Ribes nigrum, Agrimonia pilosa, Leucojum vernum (populaţia acestei specii este
probabil dispărută din aceste staţiuni, întrucât, datorită transplantărilor excesive, nu a mai fost regăsită în ultimul timp), Adenophora liliifolia, Fritillaria meleagris etc.
Sub raport sintaxonomic, stejărişurile de luncă pe care le propunem pentru a fi ocrotite se încadrează în asociaţia Querco-Ulmetum Borza 1959, cu precizarea că
ele reprezintă o variantă ecologică de altitudine ceva mai mare, care se diferenţiază de subunitatea tipică prin prezenţa speciilor montane menţionate.
Acest tip de comunităţi se încadrează în alianţa pădurilor de luncă (Alno-Padion), din ordinul Fagetalia şi clasa Querco-Fagetea. Apartenenţa sintaxonomică se
evidenţiază cu claritate prin compoziţia floristică în care speciile (arborescente, arbustive şi ierboase) caracteristice alianţei sunt prezente cu constanţă ridicată. Dintre
acestea le amintim pe Padus racemosa, Ulmus minor, U. laevis, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Viburnum opulus, Rubus caesius, Solanum
dulcamara, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Humulus lupulus, Stachys sylvatica, Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana, Cruciata laevipes, Galium
rivale, Geum rivale, Glechoma hederacea, Ranunculus repens, Thelypteris palustris, Ranunculus auricomus, etc. Dintre speciile de recunoaştere a ordinului şi clasei
sunt frecvente: Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida, C. bulbosa, Arum maculatum, Daphne mezereum, Vicia sepium, Asarum europaeum, Galium
schultesii, Moehringia trinervia, Pulmonaria obscura, Isopyrum thalictroides, Helleborus purpurascens, Geranium phaeum, Gagea lutea ş.a.

39

6.3. Plantele vasculare dispărute, critice, periclitate, vulnerabile şi rare din mlaştinile şi trupurile de pădure de la Prejmer
Speciile incluse în tabelul următor (Tab.6. 3), selectate potrivit listelor roşii publicate în România (Oltean, M. şi colab. 1994; Boşcaiu, N. şi colab., 1994;
Sârbu, A.(coord.) şi colab., 2003), pe baza consemnării lor în liste roşii la nivel mondial (Global Red List, 1997) sau european (Convenţia de la Berna – Anexa I, 1998,
Apendice I, 2002 ; Directiva Habitate – Anexele IIb, IVb şi V, 1992), trebuie avute în vedere, cu prioritate, în acţiunile privind conservarea biodiversităţii.
Tab. 6.3
Nr. crt.

Specia

Categoria de periclitare 1)

Observaţii

1.

Adenophora liliifolia

V

DH.IIb; DH.IVb

2.

Agrimonia pilosa

V

DH.IIb; DH.IVb

3.

Armeria maritima ssp. barcensis

CR

GRL’97; END

4.

Carex davalliana

V/R

5.

Dactylorhiza incarnata

R

6.

Dactylorhiza maculata

R

7.

Drosera longifolia

EN

8.

Eleocharis quinqueflora

R

9.

Epipactis palustris

R

10.

Euphrasia kerneri

V/R

11.

Fritillaria meleagris

V/R

12.

Galanthus nivalis

V

13

Gentiana pneumonanthe

V

14.

Gymnadenia conopsea ssp. conopsea

R

15.

Gymnadenia conopsea ssp. densiflora

R

DH.Vb; *
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1)

16.

Hippuris vulgaris

V

17.

Iris sibirica

V

18.

Ligularia sibirica

EN

DH.IIb;Bern ApI; Bern AnI

19.

Liparis loeselii

EN

DH.IIb;Bern ApI; Bern AnI

20.

Listera ovata

R

21.

Neottia nidus-avis

R

22.

Orchis coriophora

R

23.

Orchis mascula ssp. signifera

R

24.

Pedicularis sceptrum-carolinum

V

25.

Pinguicula vulgaris

R

26.

Primula farinosa

V

27.

Ribes nigrum

R

28.

Salix rosmarinifolia

R

29.

Schoenus ferrugineus

R

30.

Scorzonera humilis

R

31.

Sesleria uliginosa

V/R

32.

Swertia perennis

V/R

33.

Trollius europaeus

R

34.

Veronica catenata

R

Ex(la Prejmer)

Semnificaţia abreviaţiunilor folosite pentru categoria de periclitare:
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Ex = dispărut (“Extinct”) – taxon care nu a mai fost regăsit, în stare sălbatică, în ultimii 50 de ani

CR = critic (“Critically endangered”)

EN = periclitat (“Endangered”) – taxoni în pericol de extincţie, a căror supravieţuire este improbabilă dacă factorii cauzali continuă să acţioneze

V = vulnerabil (“Vulnerable”) - taxoni consideraţi a fi gata de a trece în categoria celor periclitaţi în viitorul apropiat dacă factorii cauzali continuă să acţioneze

V/R = vulnerabil şi rar

R = rar (“Rare”) – taxoni cu populaţii mondiale mici, care în prezent nu sunt ameninţaţi dar se află sub risc ca urmare a arealului lor restrictiv

GRL’97 = Lista Roşie Mondială (“Global Red List 1997”)

Bern AnI, Bern AnI = “Conventia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale” a Consiliului Europei (“Convenţia de la Berna”), Anexa I –
specii de plante strict protejate, Apendicele I (2002)

DH.IIb = Directiva Consiliului European nr. 92/43/EEC din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice (“Directiva Habitate”),
Anexa IIb – Specii vegetale de interes comunitar a căror conservare necesită delimitarea de zone speciale de conservare (1997)

DH.IVb = Directiva Consiliului European nr. 92/43/EEC din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice (“Directiva
Habitate”), Anexa IVb – Specii vegetale de interes comunitar a căror conservare necesită o protecţie strictă
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DH.Vb = Directiva Consiliului European nr. 92/43/EEC din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice (“Directiva Habitate”),
Anexa Vb – Specii vegetale de interes comunitar a căror recoltare din natură şi exploatare sunt susceptibile de a face obiectul unor măsuri de gestiune

* = Specie prioritară la nivel european

Analizând datele prezentate în tabelul de mai sus se constată că teritoriul luat în studiu – mlaştina eu-mezotrofă şi trupurile vestigiale de pădure de la
Prejmer – prezintă o valoare deosebit de ridicată sub raportul conservării biodiversităţii întrucât adăposteşte 34 de taxoni de interes sub acest aspect, dintre
care o singură specie o considerăm foarte probabil dispărută deoarece nu a mai fost regăsită de 42 de ani – Pedicularis sceptrum carolinum (ultima semnalare –
Morariu, I., 1966).
Dintre cei 33 taxoni care continuă să vegeteze în această arie protejată, unul este endemit al Ţării Bârsei (Armeria maritima ssp. barcensis), critic ameninţat cu
dispariţia şi consemnat în lista roşie mondială, 3 sunt periclitaţi, 8 vulnerabili, 5 vulnerabili/rari şi 16 fac parte din categoria plantelor rare. Demn de remarcat este
faptul că o specie este prioritară la nivel european (Galanthus nivalis), 4 specii sunt incluse în Anexa IIb a Directivei Habitate (Adenophora liliifolia, Agrimonia pilosa,
Ligularia sibirica şi Liparis loeselii), fiind deci specii pentru a căror conservare este necesară delimitarea unor arii speciale de conservare, două dintre acestea
(Adenophora liliifolia şi Agrimonia pilosa) figurând şi printre speciile vegetale de interes comunitar ce necesită o protecţie strictă (Ane2xa IVb a Directivei Habitate).
Două dintre rarităţile floristice periclitate ale mlaştinii – relictul glaciar Ligularia sibirica şi orchideea Liparis loeselii – sunt protejate şi prin Convenţia de la Berna, iar
una dintre speciile prezente în pădurea vestigială Prejmer, considerată nu demult neameninţată, Galanthus nivalis, a trecut mai recent în categoria plantelor vulnerabile
şi colectarea sa va trebui să facă obiectul unor măsuri de gestiune întrucât a fost inclusă în Anexa Vb a Directivei Consiliului European privind conservarea habitatelor
naturale, a faunei şi florei sălbatice.
6. Fauna rezervaţiei
Insecte (clasa Insecta=Hexapoda) identificate la în mlaştina eutrofă şi pădurea vestigială Prejmer
România este una dintre cele mai bogate ţări în fluturi din întreaga Europă, cu 4200 de specii. Asta se datorează varietăţii reliefului şi condiţiilor naturale mult mai bine
păstrate decât în alte ţări.
Cu toate acestea, foarte multe dintre specii riscă să dispară. Cele mai ameninţate sunt speciile din genul Maculinea şi cele care trăiesc în zonele umede, drenate şi
desecate. Conform dr. Laszlo Rakosy, de la Facultatea de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, preşedinte al Societăţii Române de
Lepidopterologie, România este unicat în Europa fiindcă deţine toate cele 5 specii ale genului Maculinea, în vreme ce alte ţări deţin 2-3 specii.
Dintre speciile genului Maculinea, la Prejmer a fost identificată specia Maculinea teleius (Fig.14), specie care preferă zonele umede. Zborul acestei specii se
produce la mijlocul şi sfârşitul verii, iar pentru depunerea ouălor sunt preferate florile de Gentiana sp. Dacă aceste plante sunt cosite imediat, ouăle şi larvele sunt
distruse. Un alt aspect deosebit de important legat de speciile din genul Maculinea este acela că sunt specii mirmecofile. Ciclul biologic este în strânsă legătură cu
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furnicile din genul Myrmica, care iau larvele fluturilor (de obicei pe cele ajunse în vârsta a patra), le duc în furnicar unde le hrănesc cu propriile progenituri. Aceasta
deoarece larvele fluturilor produc o substanţă asemănătoare drogurilor, de care furnicile devin dependente. Nu s-a reuşit şi identificarea furnicilor din genul Myrmica,
dar se presupune că ele se găsesc la Prejmer din moment ce existenţa fluturilor de Maculinea implică şi existenţa furnicilor. Atragem astfel atenţia asupra necesităţii
asigurării tuturor condiţiilor dacă dorim ca Maculinea teleius să apară în continuare la Prejmer: interzicerea cositului în perioada în care fluturii depun ouăle pe florile
de Gentiana sp. (mai ales pe Gentiana pneumonanthe care se întâlneşte frecvent) şi protejarea cuiburilor de furnici din genul Myrmica, în cuiburile cărora larvele
fluturilor sunt hrănite şi se împupează.
În mlaştina de la Prejmer au mai fost identificate şi alte specii de insecte prezentate în tabelul de mai jos (Tab. 6.4)

Specii de insecte identificate în mlaştina eutrofă Prejmer
Tab. 6.4
Specia

Ordinul

Familia

Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779)

Lepidoptera

Lycaenidae

Colias alfacariensis (Ribbe, 1905) sin. Colias sareptensis (Staudinger, 1871)

Lepidoptera

Pieridae

Crambus (Fabricius, 1798) sp.

Lepidoptera

Pyralidae

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Lepidoptera

Nymphalidae

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

Odonata

Gomphidae

Speciile de păsări prezente în zona mlaştinii eutrofe şi a pădurii vestigiale Prejmer
Inventarierea speciilor de păsări a constat în determinarea calitativă a acestei componente zoocenotice, în determinarea unor cuiburi sau zone de cuibărit importante
pentru speciile rare, de interes conservativ, determinarea abundenţei relative pentru câteva din speciile “cheie”, identificarea principalilor factori antropici negativi şi
propunerea unor măsuri concrete şi eficiente pentru conservarea speciilor “cheie”.
Inventarierea speciilor de păsări s-a realizat prin puncte pe transect şi metoda “transectelor” (Bibby et al., 1998). Au fost alese transecte astfel încât să fie cuprinse în
observaţie toate tipurile majore de habitat: pădure matură – codru / codru bătrân (stejăriş, amestec de stejar cu frasin şi alte specii de foioase), ochiuri cu regenerare a
unor specii diverse, inclusiv plop tremurător, pâraie, canale perimetrale, bălţi de suprafeţe mici, fâneţe umede, fâneţe uscate, mlaştină eutrofă. Transectele au acoperit
uniform aria protejată, atât interiorul pădurii, liziera cât şi mlaştina eutrofă.
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S-au efectuat mai multe ieşiri în teren, acoperindu-se toate aspectele fenologice importante, în special cele din perioada cuibăritului şi din migraţii. S-au utilizat şi
datele observaţiilor din anii precedenţi.
Se constată o diversitate ornitologică relativ mare în trupul de pădure analizat şi semnificativ mai scăzută în mlaştina eutrofă. Izolarea relativă faţă dă celelalte
păduri din zona adiacentă, lipsa pădurii pe suprafeţe foarte mari din Depresiunea Bârsei, precum şi structura pădurii sub raportul speciilor de arbori şi a vârstei
acestora, face din Pădurea Prejmer ca şi în cazul trupului Lempeş – Dealul Cetăţii, o arie deosebit de atractivă pentru speciile de păsări caracteristice arboretelor
bătrâne de foioase şi poienelor / lizierelor. Concentraţia acestora în aceste areale este evidentă, iar abundenţa mai ridicată faţă de ecosisteme similare continuă pe
suprafeţe întinse.
Bine reprezentate în specii sunt grupurile ciocănitorilor şi păsărelelor cuibăritoare în trunchiuri sau în coronament în etajul superior 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 datorită apropierii de râul Olt.
Speciile „cheie” pentru Pădurea şi Mlaştina Prejmer sunt:
Cresteţul pestriţ (Porzana porzana)
Cârstelul de câmp (Crex crex)
Porumbelul de scorbură (Columba oenas)
Turturica (Streptopelia turtur)
Pupăza (Upupa epops)
Caprimulg (Caprimulgus europaeus)
Ghionoaia sură (Picus canus)
Ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius)
Ciuşul (Otus scops)
Muscarul gulerat (Ficedula albicollis)
Sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio)
Pe lângă aceste măsuri specifice fiecărei specii în parte propunem aplicarea unor tratamente silvice care să permită instalarea naturală a seminţişului speciilor
principale de arbori şi în special a stejarului pentru a evita scăderea vitalităţii pădurii. De asemenea este necesară implementarea următoarele măsuri de conservare cu
caracter general (D. Simon, 2008):
-

diminuarea circulaţiei intense şi neliniştii din pădure;
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-

-

interzicerea activităţilor de păşunat în liziera pădurii (partea de vest şi de nord);
stoparea transformărilor profunde a asociaţiilor vegetale forestiere iniţiale prin promovarea speciilor de cvercinee şi menţinerea arborilor de cvercinee de vârste
înaintate. Astfel, în prezent, se constată o înlocuire masivă a cvercineelor cu frasin, actualmente de vârstă mică şi mijlocie, care nu asigură scorburi pentru păsări,
limitând astfel mult prezenţa speciilor clocitoare în scorburi;
refacerea mlaştinilor şi a numeroaselor bălţi existente în trecutul apropiat.

Speciile de mamifere prezente în zona mlaştinii eutrofe şi a pădurii vestigiale Prejmer
Datorită suprafeţei relativ reduse a ariei protejate, precum şi a faptului că aceasta este localizată într-un perimetru agricol şi intravilan, speciile de mamifere
sunt reprezentate de mamiferele de talie mică şi mijlocie şi mai puţin de cele de talie mare. Astfel, în zonă este semnalată prezenţa căpriorului (Capreolus capreolus)
care utilizează poienile şi zonele din nordul pădurii, apropiate de râul Olt. Vulpea (Vulpes vulpes), precum şi iepurele (Lepus europaeus) sunt animale cu prezenţă
constantă în pădure şi zonele adiacente (Predoiu G., 2008). În ultimii ani, pe Olt şi pe canalele de legătură din partea de nord a pădurii Prejmer, a fost reintrodus
castorul european (Castor fiber), specie care prezintă un interes deosebit pentru dezvoltarea activităţilor turistice. Dintre mamiferele mici, în zonă mai întâlnim cârtiţa
(Talpa europaea), pârşul de pădure (Dyromys nitedula) şi chiţcanul de apă (Neomys anomalus).
Măsurile de conservare privind speciile de mamifere din pădurea şi mlaştina Prejmer trebuie să includă limitarea accesului în perimetrul zonei, interzicerea
păşunatului în interiorul ariei protejate dar şi în zonele adiacente, eliminarea câinilor hoinari şi a celor nesupravegheaţi, îmbunătăţirea condiţiilor de hrană pentru
speciile de căprior şi iepure, precum şi monitorizarea şi inventarierea regulată a speciilor de mamifere.

DIAGNOSTIC / TABEL 7 : HABITATELE NATURALE DE INTERES COMUNITAR
Habitate natural de
interes identificate in
FSD(Directiva 92/43)

Cod natura
2000 al
habitatului
natural

Hanitatul natural
prioritar

Suprafata
acoperita de
habitat(%)

Regiune
biogeografica
vizata

Structura si
functionalitate

Statutul de conservare:
Favorabil Mediu
Defavorabil

Mlastini calcaroase cu
Cladium mariscus

7210

Da

1

Continentala

satisfacatoare

Mediu – nefundamentat
stiintific

91E9* Paduri aluviale
cu Alnus glutinosa si
Fraxinus excelsior

91E0*

Da

4

Continentala

satisfacatoare

Mediu – nefundamentat
stiintific

Sursa datelor
Fisa standard
Monitorizari
directe
Fisa standard
Monitorizari
directe

(Catalogul habitatelor ,speciilor şi siturilor Natura2000 în Romania)
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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).
91E0 *Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratul arborilor, compus exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau cu puţin amestec de molid (Picea abies),
brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica), la altitudini mai mici anin negru (Alnus glutinosa) ş.a.; are acoperire de 80 – 100% şi înălţimi de 15 – 25 m la 50 de ani.
Stratul arbuştilor lipseşte sau este slab dezvoltat, compus din Salix triandra, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul ierburilor şi subarbuştilor,
obişnuit puternic dezvoltat, dominat de Petasites albus şi Telekia speciosa.

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

Sursa datelor
a

şi

2000

(«

Castor fiber

1337

DA

4/8

Continentala

Rauri, paraie, canale

Mediu

Formulare standard

Triturus cristatus

1166

DA

necunoscut

Mediu
acvatic
Continentala

Zona umedă

mediu-nefundamentat stiintific

Formulare standard

Bombina variegata

1193

DA

necunoscut

Mediu
acvatic
Continentala

Zona umedă

mediu-nefundamentat stiintific

Formulare standard

Euphydryas aurinia

1065

DA

necunoscut

Mediu
acvatic
Continentala

Pajişti, faneţe

mediu-nefundamentat stiintific

Formulare standard

Maculinea teleius

1056

DA

necunoscut

Continentala

Pajişti, faneţe

mediu-nefundamentat stiintific

Formulare standard

Ligularia sibirica

1758

DA

necunoscut

Continentala

Pajişti, faneţe

nefavorabil-nefundamentat stiintific

Formulare standard

Adenophora lilifolia

4068

DA

necunoscut

Continentala

Pajişti, faneţe

nefavorabil-nefundamentat stiintific

Formulare standard

Liparis loeselii

1903

DA

necunoscut

Continentala

Pajişti, faneţe

nefavorabil-nefundamentat stiintific

Formulare standard

92/43 anexa
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Descrierea speciilor de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1337 Castor fiber - Face parte din familia Castoridae
Descriere: Castorul este al doilea rozător ca mărime din lume, după capibara din America de Sud. Are coada turtită dorso-ventral, capul este şi el turtit, cu botul scurt.
Blana are peri de contur lungi şi aspri. Sub aceştia se găsesc peri lânoşi foarte deşi, care nu lasă să pătrundă apa până la piele datorită păstrării unui strat de aer între
ei. Culoarea blănii este variabilă, de la cafeniu deschis cu mici proporţii de cafeniu-roşcat până la negru. Lungimea corpului variază între 80 şi 100 cm, iar greutatea
între 11 şi 30 kg, în cazuri excepţionale putând atinge şi 40 kg.Reproducerea are loc în perioada ianuarie-martie. Gestaţia durează 105-107 zile, după care se nasc 2-3
pui. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de doi ani, iar durata medie de viaţă este de 24 de ani.Castorul este o specie nocturnă, de talie mijlocie, cu mod de viaţă
semiacvatic. Îşi marchează, menţine şi apără teritoriile pentru hrănire, plasarea culcuşurilor şi reproducere. Adăposturile permanente sunt săpate în malurile cu soluri
bine consolidate şi înrădăcinate. Culcuşurile sunt construite în principal din ramurile arborilor pe care îi retează de pe malurile apelor, iaramplasarea acestora este fie
deasupra solului, fie pe apă. Adăposturile temporare servesc drept refugiu în caz de pericol şi pentru consumarea hranei. Preferă habitatele cu ape nepoluate, lincurgătoare, cu maluri meandrate şi adâncimea în permanenţă peste 40 cm. Este obişnuit să „construiască” baraje de-a latul pâraielor şi canalelor, uneori favorizând
inundarea zonelor învecinate. De asemenea, preferă zone de lacuri, braţe moarte de râuri şi bălţi, mărginite de vegetaţie lemnoasă din speciile salcie, plop şi arin.
Asociaţiile de stuf, papură şi alte plante acvatice oferă dăposturi foarte bune pentru castori.Deşi a fost reintrodus în fauna României doar în anul 1998, astăzi castorul
este reprezentat prin populaţii stabile care totalizează peste 1600 de indivizi. Specia a fost introdusă de-a lungul râurilor Olt, Râul Negru, Vârghiş, Cibin, Hârtibaciu,
Mureş şi Ialomiţa.Specia este afectată de poluarea cursurilor de apă şi a bălţilor, dar mai ales de activităţi antropice cum ar fi îndiguirile, extragerea de nisip şi pietriş
din albia râurilor, lucrările de canalizare, drenaj şi desecări, tăierea lăstărişului de pe malurile apelor, braconaj etc.
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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
1059 Maculinea teleius
Habitat: paleoarctic. În Europa de Vest şi Europa Centrală trăieşte în zone răzleţe. Se întâlneşte din partea de sud a Rusiei europene până în munţii Altai şi Tian Shan.
Trăieşte în zone cu tufişuri, pe dealuri uscate şi însorite, de multe ori cu sol alcalin, sau pe pajişti întinse.
Dezvoltare: Lungimea aripii din faţă: 17-19 mm. Zborul are loc de la sfârşitul lui iunie până în august. Femela depune ouă relativ mari, pe mugurii plantelor gazdă
fertile (Gentiana cruciata, Gentiana pneumonanthe, Gentiana asclepiadea). Larvele mănâncă seminţele produse de planta gazdă timp de 2-3 săptămâni, iar după
atingerea stadiului al patrulea de dezvoltare o părăsesc aşteaptă să fie descoperite de către furnicile lucrătoare din genul Myrmica (M. Scabrinodis, M. rubra şi M.
ruginodis), pe care le atrag cu „momeli” chimice. Larvele sun adoptate şi transportate în furnicar, unde se dezvoltă timp de un an sau doi, dar supravieţuiesc puţini
indivizi (mortalitate 80-90%).
Comportament: capacitate de dispersie minimă. Se hrănesc în special cu nectarul plantelor din familia Fabaceae.
Specii similare: Maculinea nausithous, Maculinea arion. În prezent, pe baza rezultatelor studiilor de genetică moleculară, taxonul indică similaritatea cu Maculinea
teleius.
Ameninţări: Coloniile de furnici gazdă pot fi suficiente pentru a menţine abundenţa şi densitatea numai în situri cu vegetaţie mică şi rară. Supravieţuirea populaţiilor
viabile depinde de păşunatul extensiv sau alte tipuri de tulburări ale mediului, asigurarea condiţiilor adecvate pentru întreg lanţul de dezvoltare.
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Maculinea teleius pe Dactylorhiza maculata
în mlastina de la Prejmer (Foto: Gurean, D.)
1065 Euphydryas aurinia
Descriere: Masculul are anvergura aripilor de 17-19 mm, culoarea de bază a părţii superioare a aripilor este galben-brun, suprafaţa celulei şi banda postdiscală sunt
brun-roşcate. Banda postdiscală de pe aripile posterioare este cu pete negre, rareori cu margine deschisă la culoare. Femela este în general puţin mai mare ca
masculul. Ecologie: Zborul are loc din mai până în iunie şi are o singură generaţie pe an. Este întâlnită în pajişti umede şi turbării, din zonele joase până la altitudini
de 1500 m. Răspândire: La noi specia a fost localizată în zona Vlădeni-Racoş (judeţul Braşov).
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.
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.
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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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4068 Adenophora lilifolia
Este un gen de floare din cadrul familiei Campanulaceae. Plantele şi florile se aseamănă cu cele ale clopoţeilor de pădure. Sunt în jur de 40 de specii toate cărnoase,
care prezintă rezistenţă la înmulţirea prin diviziunea rădăcinilor (de aceea ele se înmulţesc în cea mai mare parte prin seminţe).
Multe dintre speciile sale sunt destul de asemănătoare cu specii de Campanula, de care diferă doar prin prezenţa unui disc tubular sau glandular la baza stilului.
Corola este de formă rotundă cu cinci lobi. Staminele sunt libere cu filamente dilatate şi ciliate spre bază.
Adenophora lilifolia este o plantă viguroasă care produce flori vii uşor parfumate, de culoare albastru pal în vârful unor mici ramuri începând cu luna iulie. Poate
deveni invazivă dacă beneficiază de condiţii favorabile de dezvoltare. Înfloresc abundent dacă au apă multă, terenuri bogate şi soare (tolerând însă şi locuri
semiumbrite).
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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

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

Ixobrycus minutus

A022

DA

Neevaluată

Continentală

Aquila pomarina

A089

DA

neevaluată

Continentală

Pernis apivorus

A072

DA

neevaluată

Continentală

Structura
şi funcţionalitatea
populaţiei
Habitatul natural al
speciei

Statutul de
conservare:
Favorabil
Mediu
Defavorabil

Sursa datelor

Afectata de dispariţia
locurilor tradiţionale de
odihnă

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

Oaspete de vara; cuibareste
în paduri si se hraneste în
zonele deschise din
apropiere, lânga ape
Se hraneste cu insecte în
apropierea padurilor,
cuibareste în paduri

mediunefundamentat
stiintific
mediunefundamentat
stiintific

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

Circaetus Gallicus

A080

DA

neevaluată

Continentală

Oaspete de vară

mediunefundamentat
stiintific

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

Milvus migrans

A073

DA

neevaluată

Continentală

lunci si vai

mediunefundamentat
stiintific

Falco columbarius

A098

DA

neevaluată

Continentală

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

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

mediunefundamentat
stiintific
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Caprimulgus europaeus

A224

DA

neevaluată

Continentală

Penajul se confunda usor cu
scoarta lemnului; inactiva în

mediunefundamentat
stiintific

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

Ciconia ciconia

A238
A031

DA

neevaluată

Continentală
Continentală

timpul zilei; depune ouale
Arbori
varstă
coş de
stâlp
electric
direct
pecasă,
sol; în

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
mediunefundamentat
mediustiintific
nefundamentat
stiintific

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

Dendrocopos medius

DA

Otus scops

A214

Crex crex

A122

DA

neevaluată

Continentală

fanete

Strix uralensis
Dendrocopos syriacus

A220
A429

DA
DA

neevaluată
neevaluată

Continentală
Continentală

arbori
arbori

mediumediunefundamentat
nefundamentat
stiintific
stiintific

Picus
canus
Falco
vespertinus

A234
A097

DA
DA

neevaluată
neevaluată

Continentală
Continentală

Arbori
bătrani
arbori

mediumediunefundamentat
nefundamentat
stiintific
stiintific

Ficedula albicollis
Porzana porzana

A321
A119

DA
DA

neevaluată
neevaluată

Continentală
Continentală

Circus cyaneus

A082

DA

neevaluată

Continentală

Lanius Collurio

A338

DA

neevaluată

Continentală

neevaluată

Continentală

arbori

Baza de
de date
date APM
APMBrasov
Brasov
mediuBaza
mediuUTBVFacultatea
Facultateade
de
UTBV
nefundamentat
nefundamentat
silvicultură
silvicultură
stiintific
stiintific
CatalogNatura
Natura2000
2000
Catalog

Afectată de vanătoare cand
mediuarbori
mediumigrează
nefundamentat
nefundamentat
stiintific
stiintific
Oaspete de iarnă stufăriş
mediunefundamentat
stiintific
Afectat de dispariţia
habitatelor

mediunefundamentat
stiintific

Baza de silvicultură
date APM Brasov
UTBV
de
CatalogFacultatea
Natura 2000
silvicultură
Catalog Natura 2000
Baza de date APM Brasov
Baza
de date
APM Brasov
UTBV
Facultatea
de
UTBV
Facultatea
silvicultură de
silvicultură
Catalog
Natura 2000
Catalog Natura 2000
Baza de
de date
date APM
APM Brasov
Brasov
Baza
UTBV
Facultatea
de
UTBV Facultatea de
silvicultură
silvicultură
Catalog Natura
Natura 2000
2000
Catalog
Baza de date APM Brasov
Baza de date APM Brasov
UTBV Facultatea de
UTBV Facultatea de
silvicultură
silvicultură
Catalog Natura 2000
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
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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 mlaştina Prejmer, 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 etaj ul 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.

Ciconia ciconia

` Aquila pomarina
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OBIECTIVE / TABEL 10 : Ameninţari şi OBIECTIVE LEGATE DE HABITATELE NATURALE ŞI
ACTIVITĂŢILE UMANE

amenintari
Activităţi umane
Habitate naturale
(anexa 1 Directiva
92/43/CEE)

Agricultură

Silvicultură

Urbanism
Infrastructură

Carieră de
piatră

Vânătoar
e şi
pescuit

Turism

Alte activităţi

OBIECTIVE
LEGATE DE
HABITATE

7210

Desecarea si
distrugerea
directa a
habitatelor pt
intrarea in
circuitul agricol
Tăierea si
distrugerea
directa a
habitatelor pt
intrarea in
circuitul agricol

Nu face obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend

Desecare
naturala

Conservarea
habitatelor naturale

Menţinerea
lemnului mort

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Dezorganizat si
de weekend

Nu face
obiectul

Revizuirea
amenajamentului
silvic
Prevenirea şi
combaterea
taierilor ilegale

91E0* Păduri
aluviale cu Alnus
glutinosa şi
Fraxinus excelsior
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OBIECTIVE / TABEL 11 : OBIECTIVE LEGATE DE SPECII (92/43) ŞI ACTIVITĂŢILE UMANE

Activităţi
umane

Agricultură

Silvicultură

Urbanism şi

Vânătoare şi
pescuit

Turism

Alte
activităţi

Infrastructură

Carieră de
piatrăbalastiere

OBIECTIVE
LEGATE
DE
HABITATE

Posibilă poluare cu deşeuri
menajere

Deranjarea
permanenta

braconaj

Protecţia
speciei

Incendiere,

Conservarea,

Desecare
naturala

gestionarea si

Specii(anexa 2
Directiva
92/43/CEE)
1337
Castor fiber

Braconarea
datorita
pagubelor
produse
culturilor

braconarea
Tăierea
aninilor
,sălciilor ce
constitule
hrana
acestuia

accidente rutiere

restaurarea
zonelor su apa
stagnanta
Cresterea
calitatii apei

1166
Trturus
cristatus

Drenarea
terenurilor si
fertilizarea

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu deşeuri
menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Protecţia
speciei

solurilor,

Incendiere,

Conservarea,

Desecare
naturala

gestionarea si
restaurarea
zonelor su apa
stagnanta
Cresterea
calitatii apei

1193

Drenarea
terenurilor si

Nu face

Posibilă poluare cu deşeuri

Nu face

Nu face

Protecţia

Incendiere,

Conservarea,

Bombina
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variegata

fertilizarea

obiectul

menajere

obiectul

obiectul

speciei

solurilor,

Desecare
naturala

gestionarea si
restaurarea
zonelor su apa
stagnanta
Cresterea
calitatii apei

1065
Euphydryas
aurinia

Incendierea
miristilor

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu deşeuri
menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Protecţia
speciei

incendiere

Mentinerea în
stare buna de

sau fânetelor
conservare a
primavara sau
populatiilor de
toamna
insecte de
interes
comunitar
1056
Maculinea
teleius

Incendierea
miristilor

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu deşeuri
menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Protecţia
speciei

Incendiere,

Mentinerea în
stare buna de

sau fânetelor
conservare a
primavara sau
populatiilor de
toamna
insecte de
interes
comunitar
1758
Ligularia
sibirica

Drenarea
terenurilor si
fertilizarea
solurilor,

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu deşeuri
menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Protecţia
speciei

incendiere

Mentinerea în
stare buna de
conservare a

58

plantelor de
interes
comunitar
4068
Adenophora
lilifolia

Drenarea
terenurilor si
fertilizarea

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu deşeuri
menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Protecţia
speciei

incendiere

Mentinerea în
stare buna de
conservare a

solurilor,

plantelor de
interes
comunitar
1903 Liparis
loeselii

Drenarea
terenurilor si
fertilizarea
solurilor,

Nu face
obiectul

Posibilă poluare cu deşeuri
menajere

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Protecţia
speciei

incendiere

Mentinerea în
stare buna de
conservare a
plantelor de
interes
comunitar
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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 si infrastructura Carieră de
piatră

Vânătoare şi
pescuit

Turism

Alte activităţi

OBIECTIVE LEGATE DE
SPECIILE DE PĂSĂRI

Pernis apivorus

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

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

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

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

Aquila pomarina

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Escavări.
Conservarea zonei umede,
(estimativ).
menţinerea calităţii apelor
Desecarea naturală. subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de
linişte.

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.
Milvus migrans
Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea naturală.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Recoltarea răchitei Conservarea zonei umede,
(estimativ).
menţinerea calităţii apelor
Desecarea naturala subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de
linişte.

Porzana porzana

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Circaetus
Gallicus

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului

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

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

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea naturală. 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 sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea naturală. 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 sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

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
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

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
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

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
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

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

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea
naturală.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea
naturală.

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Circus
aeruginosus

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.
Cultivarea,
Circus pygargus
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.
Circus cyaneus

Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de
linişte..
Conservarea zonei umede,
menţinerea calităţii apelor
subterane şi supraterane.
Conservarea zonelor de
linişte.
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Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Incendierea
stufului (estimativ)
Desecarea
naturală.

Conservarea zonei umede,
Conservarea păşunilor şi
fâneţelor..
Conservarea zonelor de
linişte.

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea
naturală.

Conservarea zonei umede,
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
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea
naturală.

Conservarea zonei umede,
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
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea
naturală.

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

Picus canus

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea
naturală.

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

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.
Cultivarea,
Lanius collurio
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

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

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Incendierea
stufului
(estimativ)
Desecarea
naturală.
Desecarea
naturală.

Nu face
obiectul

Deteriorarea sistemului
hidrotehnic (estimativ)

Nu face
obiectul

Nu face obiectul

Nu face
obiectul

Desecarea
naturală.

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

Crex crex

Dendrocopos
syriacus

Ixobrychus
minutus

Falco
vespertinus

Cultivarea,
utilizarea
pesticidelor şi a
fertilizanţilor din
vecinătatea sitului.

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

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

toate

Cat mai
curand
posibil

Responsabil

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

studii

Analiza factori
interesaţi

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

Păşunat
Silvicultură
Agricultură

Administrator sit
Natura 2000

5125

LIFE

91E0
7210

Turism

40A0
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Cartarea speciilor si
habitatelor

Campanii de

Întregirea bazei de

inventariere si

date privind

cartografiere pe
teren

speciile si

toate

toate

Cat mai
curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

POS mediu

toate

toate

Cat mai
curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

Smallgrant

habitatele de

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

Analiza regimului
hidro-pedologic al
siturilor

Studiu privind
starea păşunilor si

interes comunitar
Conservarea,
gestionarea si

modalitatile de
prevenire si
combatere a
ameninţărilor
antropice

Fonduri bugetare

restaurarea zonelor de
interes din sit

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

POS mediu
LIFE
Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Cat mai
curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE

Studiu privind
Trebuie avute în
Atingerea unui numar
dezvoltarea turismului vedere toate acţiunile cat mai mare de tristi
care pot duce la
marirea nr de turişti

Toate
habitatele

Toate
speciile

Cat mai
curand
posibil

Voluntariat
Smallgrant
Fonduri propri
Fonduri bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE
Voluntariat
Fonduri propri
Sponsorizari
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Cumpărarea de
Cumpărarea sau
Cumpărarea terenurilor
terenuri şi plată
inchirierea
permite utilizarea lor
terenurilor din sit compensatorie unică pe termen nelimitat,
în interiorul ariei
făcând posibilă
ROSCI 0170
implementarea
Pădurea şi
directivelor
păsări şi
mlaştinile eutrofe de
habitate
în
concordanţă
la Prejmer
cu acţiunile similare
din celelalte arii de
protecţie avifaunistică
din zonă

Dezvoltare
urbanistică

Speciile de
interes
Mai ales 7210 comunitar
Toate
Habitatele

Cat mai
curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu

Micşorarea
presiunii
antropice

LIFE
Voluntariat
Fonduri propri
Sponsorizari
Toate
habitatele

Studiu privind
valoarea serviciilor
ecosistemice
furnizate de Situl
natura 2000

Toate
speciile

Cat mai
curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE
Voluntariat

Actiuni concrete
1Delimitarea şi
materializarea
limitelor sitului
ROSCI0170 şi
împrejmuirea cu
gard viu a
mlaştinilor
periclitate habitat
prioritar 7210*

Realizarea unei
protecţia habitatului de
împrejmuiri din gard
mlaştină în zonele
viu pe trei rânduri de
expuse impactului
puieţi cu specii
antropic concretizat în
arbustive specifice
exploatarea agricolă şi
condiţiilor ecologice zootehnică De asemenea
constituie un obstacol
ale zonei.
fitosanitar pentru
Amplasarea de borne şi prevenirea apariţiei şi
marcaje pentru
dezvoltării ciupercilor
stabilirea limitelor
de carantină.

Păşunat
Agricultură
Turism

Toata
Administrator sit
Toate
Speciile de
perioada
Natura 2000
habitatele
interes
comunitar planului de
Mai ales
management
7210

Fonduri propri
Sponsorizari
Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE
Voluntariat
Fonduri propri
Sponsorizari
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Restaurarea
habitatelor
forestiere

Refacerea ecologică
şi conservarea
mlaştinilor de la
Prejmer, *

Măsuri de ajutorare a În pădurile de stejar cu
regenerării pentru
consistenţe de 0,4-0,6 se
91E0 — Păduri aluviale va efectua ajutorarea
cu Alnus glutinosa şi
regenerării naturale
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Conservarea,

Forarea

dezvoltarii în

gestionarea si

Construcţii

desecarilor si

91E0

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

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE

Evitarea

aceste locatii a

Conservarea
habitatelor

Replantări

7210

restaurarea

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

Voluntariat
Smallgrant
Fonduri propri
Fonduri bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

zonelor su apa

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

Silvicultură

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Turism
Urbanism

Toata
Administrator sit
perioada Natura 2000
planului de
management

Smallgrant
Fonduri propri
Fonduri bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Conservarea
speciilor de flora si
fauna

Reducerea impactului Mentinerea speciilor de
antropic asupra speciilor flora si fauna intr+o de
conservare favorabila
de flora si fauna

Păşunatul

Nu face
obiectul

Toate
speciile

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Smallgrant
Fonduri
propri
Fonduri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Actiuni de
ecologizare

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

Urbanism Toate
habitatele
turism

Toate
speciile

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Smallgrant
Fonduri
propri
Fonduri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Actiuni de informare si constientizare

Fonduri propri
Sponsorizari
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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

Turism

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE

Crearea unui
website

Website şi forum de Pentru diseminarea
obiectivelor şi
discuţii
rezultatelor proiectului

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Cat mai
curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

Smallgrant
Fonduri
propri
Fonduri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Amplasar
ea de
panouri
indicatoare

Realizarea de
materiale
informative

Realizare trasee
tematice

Controlul turismului
La fiecare drum
forestier se va amplasa
Semnalizarea zonelor
un panou care
avertizeaza accesul critice
public interzis cu
mijloace

Turism

Toate
habitatele

Cat mai
curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

Smallgrant
Fonduri
propri
Fonduri
bugetare
Sponsorizari
POS mediu

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

Toate
habitatele

Realizarea de trasee
pentru a facilita
accesul la obiectivele
turistice

Toate
habitatele

Marirea nr de persoane Turism
care folosesc traseele
tematice

Nu face
obiectul

Nu face Cat mai
obiectul curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

LIFE
Smallgrant
Fonduri propri
Fonduri bugetare
Sponsorizari
POS mediu
LIFE

Toate Cat mai
speciile curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

Fonduri propri
Smallgrant
Sponsorizari
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE
Fonduri propri
Sponsorizari
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Actiuni de
constientizare in
scoli si primarii

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

Toate Cat mai
speciile curand
posibil

Toate
habitatele

Administrator sit
Natura 2000

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE

Managementul ariei

Infiintarea si
functionarea
comitetului de
coordonare

Dezvoltarea unui
Sistem Informatic
Geografic – GIS

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

Dezvoltarea unui monitorizarea efectelor
Sistem Informatic
măsurilor de
Geografic – GIS
conservare
implementate, 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
Monitorizarea stării
Monitorizarea
Monitorizarea
tuturor Coordonarea
intensităţi variabile.
planului de
de conservare a impactului măsurilor
habitatelor
habitatelor
de conservare
management
prevăzute

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Fonduri propri

Primele 3
luni

Administrator sit
Natura 2000

Sponsorizari
Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE

Nu face Cat mai
obiectul curand
posibil

Administrator sit
Natura 2000

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

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE
Fonduri propri
Sponsorizari
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Monitorizarea starii Monitorizarea tuturor
de conservare a
speciilor
speciilor

Monitorizarea a cat
mai multe specii

Nu face
obiectul

Toate
speciile

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Smallgrant
Fonduri bugetare
POS mediu
LIFE

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

Monitorizarea
impactului socioeconomic

Monitorizarea
impactului socioeconomic

Monitorizarea
umidităţii solului

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

7210

Toate
habitatele

Nu face
obiectul

Nu face
obiectul

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

Fonduri
bugetare
Sponsorizari

Toata
Administrator sit
perioada
Natura 2000
planului de
management

LIFE
Smallgrant
Fonduri propri
Fonduri bugetare
Sponsorizari
POS mediu

Smallgrant
Fonduri
propri

POS mediu

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 Prejmer”, 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)

Cumpărarea sau inchirierea
terenurilor din sit

Descrierea acţiunii şi cuantificarea sa
Cumpărarea de terenuri şi plată
compensatorie unică în interiorul ariei
ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile
eutrofe de la Prejmer

Obiective (TAB 10, 11,
12)

Criterii de
evaluare

Evoluţie Valoare dorită
a criteriului de evaluare

Anul de realizare şi
frecvenţa

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

% din suprafata
habitatelor
cumparate sau
inchiriate

Cumpararea sau
inchirierea integrala a
habitatelor prioritare

Dupa aprobarea
planului ori de cate ori
exista posibilitatea

Suprafata
bornata

Intreaga suprafata a ariei

Dupa aprobarea
planului de management

Actiuni concrete
1Delimitarea şi materializarea Realizarea unei împrejmuiri din gard viu pe
protecţia habitatului de mlaştină în
limitelor sitului ROSCI0170 şi trei rânduri de puieţi cu specii arbustive
zonele expuse impactului antropic
împrejmuirea cu gard viu a
concretizat în exploatarea agricolă şi
specifice condiţiilor ecologice ale zonei.
mlaştinilor periclitate habitat
zootehnică De asemenea constituie un
Amplasarea de borne şi marcaje pentru
obstacol fitosanitar pentru prevenirea
prioritar 7210*
stabilirea limitelor
apariţiei şi dezvoltării ciupercilor de
carantină.

Restaurarea habitatelor
forestiere

Refacerea ecologică şi
conservarea mlaştinilor de la
Prejmer,

Dupa aprobarea
Măsuri de ajutorare a regenerării pentru În UP...., ua ...., pe o suprafaţă de ... ha % din suprafata Restaurarea integrala a
habitatelor
habitatelor periclitate planului de management
Pădurile aluviale cu Alnus glutinosa şi în păduri de anin cu consistenţe de 0,4forestiere
Fraxinus excelsior din habitatul prioritar 0,6 se va efectua ajutorarea regenerării
restaurate
91E0
naturale

Evitarea

Conservarea,

dezvoltarii în

gestionarea si

aceste locatii a
desecarilor si

%din suprafata
mlastinilor
restaurate

Restaurarea integrala a
Dupa aprobarea
habitatelor periclitate planului de management

restaurarea
zonelor cu apa

drenarilor

stagnanta
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Refacerea tufarisurilor

Evitarea dezvoltării în aceste locaţii si
conservarea tufarişurilor existente

Conservarea,
gestionarea si

Conservarea habitatelor

Conservarea speciilor de flora
si fauna

Actiuni de ecologizare

restaurarea
zonelornaturale
de tufăriş
habitatelor
si starea
Reducerea impactului antropic asupra Mentinerea
habitatelor prioritare din aria proiectului de conservare favorabila
Reducerea impactului antropic asupra
speciilor de flora si fauna

%din suprafata
tufarisurilor
restaurate

Restaurarea integrala a
Dupa aprobarea
habitatelor periclitate planului de management

Starea de
conservare

Atingerea unui statut
favorabil de conservare

Dupa refacerea
habitatelor

Starea de
conservare

Atingerea unui statut
favorabil de conservare

Dupa refacerea
habitatelor

Suprafata de
ecologizat

reducerea suprafetei de
ecologizat

anual

informarea unui public cât mai larg
asupra obiectivelor şi activităţilor
proiectului.

Nr de panouri
montate

Acoperirea principalelor
puncte de acces in sit

In primul an dupa
elaborarea planului

Pentru diseminarea obiectivelor şi
rezultatelor proiectului

Crearea unei
pagini web pe
site-ul
custodelui
Nr de panouri
montate

Updatarea paginii web

Dupa fiecare actiune
intreprinsa in sit

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

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

Amplasarea
panourilor de avertizare

Realizarea de materiale
informative

La fiecare drum forestier se va amplasa un Controlul turismului
panou care avertizeaza accesul public
Semnalizarea zonelor critice
interzis cu mijloace

Semnalizarea zonelor
critice

In primul an dupa
elaborarea planului

motorizate

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

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

Realizarea de trasee pentru a facilita
accesul la obiectivele turistice

Actiuni de constientizare
in scoli si primarii

Informarea elevilor şi a primarilor cu
privire la Sit

Marirea nr de persoane care folosesc
traseele tematice

Nr de habitate
nr de persoane care
si specii atinse folosesc traseele tematice
de traseele
tematice

Informarea nui nr cat mai mare de elevi Nr de actiuni de
si primari
constientizare

Nr de elevi si primari
informati

In primul an dupa
elaborarea planului

In primul an dupa
elaborarea planului

bianual
Obtinerea unui Sistem
Dezvoltarea unui Sistem
Dezvoltarea unui Sistem Informatic monitorizarea efectelor măsurilor de Nr de date
introduse
Informatic
functional cu o
Informatic Geografic – GIS Geografic – GIS şi introducerea datelor conservare implementate, evoluţia
baza
de
date
completa
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.
Nr de habitate
Monitorizarea tuturor
Monitorizarea stării de
Monitorizarea impactului măsurilor de Monitorizarea tuturor habitatelor
monitorizate
habitatelor
conservare a habitatelor
conservare prevăzute

bianual

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
socio-economic

Monitorizarea impactului socioeconomic

menținerea/îmbunătățirea stării de
conservare a habitatelor din zona
proiectului

Nr de activitati Reducerea activitatilor cu
cu impact
impact

bianual
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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.

EVALUAREA

Evaluare/bilanţ final
al habitatelor naturale
de interes comunitar
(anexa 1 a Directiva
Habitate 92/43/CEE)
Mlaştini calcaroase cu
Cladium mariscus
Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)

STATUTULUI

DE
CONSERVARE / TABEL 15: EVALUAREA
CONSERVARE A HABITATELOR NATURALE

Suprafaţa iniţială din habitat care se află
într-un statut de conservare
Codul
european
7210 al
habitatului

Mediu

Defavorabil

Favorabil

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

Mediu

Defavorabil

STATUTULUI

DE

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

Favorabil

91E0

REZUMAT
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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
2 Directiva
Habitate
Castor fiber

Codul
european
1337 al
speciei

92/43/CEE)
Triturus cristatus

1166

Bombina variegata

1193

Euphydryas aurinia

1065

Maculinea teleius

1056

Ligularia sibirica

1758

Adenophora lilifolia

4068

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

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

Cuantificarea iniţială a speciei care se

final al speciilor de
află într-un statut de conservare
păsări de interes
comunitar (Directiva Codul
Păsări 79/409/CEE) european al
speciei
Mediu

Defavorabil Favorabil

Cuantificarea post acţiune a speciei

Evoluţia

STATUTULUI

Recomandări pentru

care se află într-un statut de conservare stării de
modificări de
conservare management (legat
în anul N+5 de caietele de specii
şi habitate)
Mediu

Defavorabil Favorabil

REZUMAT
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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
DSB – Direcţia Silvică Braşov
DSD – Direcţia
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