
Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului

Activitatea C5.

Aceasta acțiune presupune: măsuri de reducere a pășunatului intensiv, a incendierii provocate a
miriștii si a turismului dezorganizat.

Problemele majore din interiorul sitului ROSCI0170 ,, Pădurea și mlaștinile eutrofe de la
Prejmer ‘’ sunt legate de pășunatul ilegal. Unul dintre proprietarii de stâne nu dorește să părăsească
aria sitului, cu toate că această activitate poate fi restricționata sau  interzisă în sit conform
OUG57/2007, dar și conform regulamentului interior sitului. Agenții de teren au constatat în urma
acțiunilor de patrulare încălcarea normelor de pășunat, dovezile fiind înregistrate și fotografiate.

De  asemenea, personalul de teren a purtat numeroase discuții cu proprietarul stanei, dar și
cu ciobanii care se ocupa de oi, toate eforturile neavând un rezultat concret. De asemenea, Garda de
Mediu Brașov a fost informată cu privire la activitățile de pășunare ale respectivei stane. Următoarea
acțiune prevăzută este o întâlnire la Primăria Prejmer cu toți factorii interesați pentru clarificarea
situației existente în teren și stoparea pășunatului ilegal.

Efectele negative ale pășunatului sunt clar vizibile dacă comparăm mlaștina de la Prejmer cu
cea de la Hărman, în care diversitatea și numărul de plante rare este foarte mare și în care acțiunile
de refacere ecologică sunt într-un stadiu mult mai avansat. Ca exemplu concret, la inventarierea din
2014 in mlaștina Hărman, au fost găsite peste 100 de plante din specia Ligulații sibirica, în timp ce la
Prejmer nu am putut identifica mai mult de câteva exemplare. Pășunatul a dăunat sitului prin
distrugerea florei de interes, favorizarea înmulțirii plantelor invazive, tasarea terenului, distrugerea
gardurilor de lătunoaie, celor electrice , dar si a unor porțiuni din gardul viu.

Deteriorarea vegetației datorita pășunatului

Porțiune din mlaștina Prejmer(foto 1 in sezonul de vegetație, foto 2 in repaus vegetative, foto 3
vegetația deteriorata datorita pășunatului ilegal)



Vegetația distrusa in urma pășunatului

Porțiune din gardul de lătunoaie ce a fost distrus de către ciobani in urma intrării ilegale in sit

Saivan instalat ilegal in interiorul ariei naturale protejate



Culoarul de acces folosit de către ciobani pentru a intra cu oile in sit

In timpul acțiunilor de patrulare am surprins oile in interiorul sitului

Panou deteriorat de către ciobani la intrarea in sit



Gardul electric distrus de către ciobani pentru a facilita accesul oilor in sit


