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Ce reprezintă proiectul ,,LIFE FOR MARSH” ??
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea
stării de conservare şi sprijinirea
proceselor naturale în
următoarele situri Natura 2000
Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la
Prejmer (ROSCI0170) şi
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina

Hărman(ROSCI0055)
Situl de importanță comunitară

ROSCI 0170
Aria protejată are o mare
importanță pentru conservarea
biodiversității, habitatelor şi
speciilor. Suprafața sitului
adăposteşte un mozaic de habitate
format din mlaştini, turbării,
terenuri arabile, păşuni, păduri de
foioase. Pe o suprafață de numai
356 ha se regăsesc:

Aria Proiectului
Păduri subatlantice şi
medioeuropene de stejar sau
stejar cu carpen din Carpinion
betuli (9160 );
Mlaştini calcaroase cu
Cladium mariscus (7210* );
Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (91E0*)

Situl de importanță
comunitară ROSCI 0055

adăposteşte în ochiurile de
„stepă calcofilă” ale
versantului său însorit o serie
de rarităţi floristice - migdalul
pitic (Amygdalus nana, syn.
Prunus tenella), frăsinelul
(Dictamnus albus), zambilica
(Hyacinthella leucophaea),
Cytisus procumbens,
Peucedanum arenarium ş.a.,
precum şi specii neameninţate
în prezent dar care pot deveni
vulnerabile ca urmare a
colectărilor.
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Obiective

Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese
locale cu  privire la conservarea      habitatelor

prioritare din sit;

Refacerea   stării   favorabile   de vegetaţie a pădurilor aluviale
cu  Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (habitat 91E0*);

Refacerea  ecologică  şi  conservarea mlaştinii
de   la   Prejmer (habitat 7210*)  și

Hărman ( habitat 7230 )
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Activităţi prevăzute  în proiect
A1. Acţiune preparatorie vizând aspectele
administrative şi legale ale derulării proiectului
A2. Analiza grupurilor de interese şi a contextului
socio-economic din zona proiectului
A3. Analiza regimului hidro-pedologic al siturilor
B1. Cumpărarea de terenuri şi plată
compensatorie unică în interiorul ariilor
ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la
Prejmer şi ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş -
Mlaştina Hărman

C1. Delimitarea şi materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 şi ROSCI0055 şi împrejmuirea cu gard
viu a mlaştinilor periclitate habitat prioritar 7210*
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C2. Refacerea stării naturale, conservarea şi sprijinirea proceselor ecologice in pădurile aluviale de la
Prejmer, habitat prioritar 91E0*

C3. Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetaţia
de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul

prioritar 91IO*)
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C4. Refacerea ecologică şi conservarea
mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman, habitat
prioritar 7210*

C5. Reducerea impactului antropic asupra
habitatelor prioritare din aria proiectului
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C6. Dezvoltarea unei bazei de date a proiectului în Sistem Informatic Geografic
D1. Monitorizarea evoluţiei regimului hidric al solului
D2. Monitorizarea impactului măsurilor de conservare prevăzute în proiect
D3. Monitorizarea impactului socio-economic
E1. Promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului
E2. Website şi forum de discuţii
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E3. Realizarea şi instalarea de panouri informative şi elaborarea raportului final pentru publicul larg

E4. Campanie de conştientizare pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice
E5. Diminuarea impactului grupurilor ţintă asupra conservării zonei
F1. Managementul proiectului
F2. Audit extern
F3. Schimb de experienţă cu alte proiecte LIFE
F4. Plan de conservare „after-LIFE”



Habitate prioritare
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91E0 *PĂDURI ALUVIALE CU ALNUS GLUTINOSA ŞI
FRAXINUS EXCELSIOR

(ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION
ALBAE)

Răspândire - În luncile râurilor din regiunile de
dealuri, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de
gorun și de amestec cu gorun. Suprafeţe –4000 ha.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene,
nemorale și boreale. Stratul arborilor, compus
exclusiv din anin negru (Alnus glutinosa) sau în
amestec cu frasinul (Fraxinus excelsior), velniș
(Ulmus laevis), plop negru și alb (Populus nigra, P.
alba ), sălcii (Salix fragilis, S. alba ), jugastru (Acer
campestre), mălin (Prunus padus), cu acoperire de
70-80 % și înalțimi de 20-25 m la 100 ani. Stratul
arbuștilor dezvoltat compus din Frangula alnus ,
Cornus sanguinea , Viburnum opulus , Sambucus
nigra,etc , iar stratul ierburilor și arbuștilor format
din specii higrofile de tip Rubus caesius –
Aegopodium podagraria.

91I0 * VEGETAŢIE DE SILVOSTEPĂ EUROSIBERIANĂ
CU QUERCUS SPP

Răspândire - În silvostepă cu stejari mezofili, pe
suprafețe reduse.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene
nemorale și continentale. Stratul arborilor are în
etajul superior dominant stejarul pedunculat (
Quercus robur ), exclusiv sau în amestec cu gorunul (
Quercus petraea ) , cireșul (Prunus avium) , s.a. , iar
în etajul inferior se întalnesc jugastrul (Acer
campestre) , mărul pădureț (Malus sylvestris) , părul
pădureț (Pyrus pyraster) și în unele zone arțarul
tătăresc (Acer tataricum). Dintre arbuști menționăm
Prunus spinosa , Crataegus monogyna , Ligustrum
vulgare , Viburnum lantana, etc.

7210 *MLAŞTINI CALCAROASE CU CLADIUM MARISCUS
Cenozele edificate de Cladium mariscus sunt puțin răspândite în România (mlaştinile Ţării

Bârsei – jud. Braşov, Valea Morii – jud. Cluj,
Mangalia – jud. Constanţa şi marginea iazurilor de la Căldăruşani – jud. Ilfov). La Prejmer sunt intercalate între
trestiişuri şi fitocenozele dominate de Schoenus ocupând terenuri orizontale, uneori uşor convexe, cu sol
turbos fibric-sapric.

Valoarea conservativă a acestor fitocenoze este datorată în primul rând răspândirii sporadice în
România şi apoi prezenţei în compoziţia lor a unor specii ± rare : Ligularia sibirica, Primula farinosa,
Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Pinguicula vulgaris, Eriophorum angustifolium, Sesleria uliginosa
ş.a.



Specii de plante enumerate în ANEXA II a DIRECTIVEI
CONSILIULUI 92/43/CEE

(1758) Ligularia sibirica
Ligularia sibirica (L.) Cass. – Curechi de munte
Familia : Asteraceae (Compositae)
Categoria de periclitare: Taxon periclitat („Endangered”), inclus în Anexa I –
„Specii de plante strict protejate, Apendicele I (2002)” a „Convenţiei privind
conservarea  vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale” a Consiliului Europei
(“Convenţia de la Berna”), precum şi în Anexa IIb – „Specii vegetale de interes
comunitar a căror conservare necesită delimitarea de zone speciale de
conservare (1997)” a Directivei Consiliului European nr. 92/43/EEC din 21 mai
1992 privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice
(“Directiva Habitate”)
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(1903) Liparis loeselii
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard – Moşişoare
Familia : Orchidaceae
Categoria de periclitare: Taxon periclitat („Endangered”), inclus în Anexa I –
„Specii de plante strict protejate, Apendicele I (2002)” a „Convenţiei privind
conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale” a Consiliului Europei
(“Convenţia de la Berna”), precum şi în Anexa IIb – „Specii vegetale de
interes comunitar a căror conservare necesită delimitarea de zone speciale
de conservare (1997)” a Directivei Consiliului European nr. 92/43/EEC din 21
mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei
sălbatice (“Directiva Habitate”)
Descriere: Plantă ierboasă cu rizom foarte scurt, tulpină cu doi tuberculi

supratereştri la bază, erectă,  de 6-25 cm, muchiată, aripată în partea
superioară, prevăzută cu 2 (3) frunze bazale oblongi, aproape opuse şi
inflorescenţe de tip racem cu (1)3-10(18) flori mici, verzi-gălbui.

Răspândire în România: Specie sporadică, semnalată din zona forestieră de câmpie până în cea montană, din
jud. Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Neamţ (Ceahlău), Harghita şi Braşov.
Ecologie: Plantă higrofită cu temperament de lumină, mezotermofită -(subter-mofită), de staţiuni cu soluri
umed-ude, mai mult sau mai puţin regulat inundate, sărace în azot, bazice, formate pe substrate calcaroase
Cenologie: Vegetează prin mlaştini eutrofe, cu precădere în comunităţile edificate de bumburez (Schoenetum
nigricantis (Allorge 1922) Koch 1926 armerietosum barcensis (Morariu 1964) Coldea 1977).

Descriere: Plantă ierboasă cu rizom foarte scurt, tulpină cu doi tuberculi supratereştri la bază, erectă,  de 6-25
cm, muchiată, aripată în partea superioară, prevăzută cu 2 (3) frunze bazale oblongi, aproape opuse şi
inflorescenţe de tip racem cu (1)3-10(18) flori mici, verzi-gălbui.
Răspândire în România: Specie sporadică, semnalată din zona forestieră de câmpie până în cea montană, din
jud. Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Neamţ (Ceahlău), Harghita şi Braşov.
Ecologie: Plantă higrofită cu temperament de lumină, mezotermofită -(subter-mofită), de staţiuni cu soluri
umed-ude, mai mult sau mai puţin regulat inundate, sărace în azot, bazice, formate pe substrate calcaroase
Cenologie: Vegetează prin mlaştini eutrofe, cu precădere în comunităţile edificate de bumburez (Schoenetum
nigricantis (Allorge 1922) Koch 1926 armerietosum barcensis (Morariu 1964) Coldea 1977).
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(4068) Adenophora lilifolia
Adenophora liliifolia (L.) Besser

Familia : Campanulaceae
Categoria de periclitare: Taxon vulnerabil („Vulnerable”), inclus în Anexa IIb – „Specii vegetale de interes
comunitar a căror conservare necesită delimitarea de zone speciale de conservare (1997)” şi Anexa IVb –
„Specii vegetale de interes comunitar a căror conservare necesită o protecţie strictă”, ale Directivei Consiliului
European nr. 92/43/EEC din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice
(“Directiva Habitate”)

Descriere: Plantă perenă cu rădăcină pivotantă şi tulpină erectă simplă sau
ramificată de (30)50-100 cm , cu frunze alterne dur serate, glabre, cu peri
fini pe margini sau nervuri, cele bazale lung peţiolate cu lamina rotundă ,
adesea lipsesc în stadiul înfloririi, iar cele tulpinale mijlocii şi superioare
alungit eliptice până la liniar lanceolate, sesile, flori scurt pedicelate,
pendule, cu corola lat campanulată, palid albăstruie şi stilul mult exsert , cu
un disc nectarifer la bază, grupate într-o inflorescenţă paniculată.
Răspândire în România: Specie sporadică, semnalată din zona pădurilor de
stejar până în subzona fagului, din jud. Satu-Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Timiş, Suceava, Neamţ, Bacău
şi Iaşi
Ecologie: Plantă mezofită-mezohigrofită cu temperament de semilumină,
mezotermofită (-subtermofită), de staţiuni cu soluri revene-umede, sărace
în azot, slab acide-slab bazice până la bazice, formate pe substrate
calcaroase
Cenologie: Vegetează prin pajişti ± umede (Molinion), margini de păduri,
tufărişuri.

Specii de plante întâlnite în situl de importanță comunitară
ROSCI 0055 DEALUL CETĂȚII LEMPEȘ - MLAȘTINA HĂRMAN

Frăsinel

Dictamnus albus

Migdal pitic

Amygdalus nana
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Dedițel
Pulsatilla montana

Curechi de munte
Ligularia sibirica

Jimla Țării Bârsei
Armeria maritima ssp.

barcensis

Zambilica
Hyacinthella
leucophaea

Specii de plante întâlnite în situl de importanță comunitară
ROSCI 0170 PĂDUREA ȘI MLAŞTINILE EUTROFE DE LA

PREJMER
Roua cerului

Drosera longifolia

Adenophora
liliifolia

Rogoz mare
Cladium mariscus

Curechi de
munte

Ligularia
sibirica

Jimla Țării
Bârsei

Armeria
maritima

ssp. barcensis



Conţinutul acestei broşuri nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.Întreaga
răspundere  asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine autorilor.
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