Proiectul Life for Marsh
LIFE 11 NAT / RO / 828

PROIECTUL RESTAURAREA ȘI AJUTORAREA PROCESELOR NATURALE ÎN PĂDURILE ȘI
MLAȘTINILE EUTROFE DE LA PREJMER ȘI HĂRMAN
DEALUL CETĂȚII LEMPEȘ - MLAȘTINA HĂRMAN
Mlaştina eutrofă de la Hărman prezintă o valoare conservativă deosebită ca
urmare a prezenţei unor relicte glaciare cum sunt curechiul de munte (Ligularia
sibirica), specie inclusă în Anexa IIb a „Directivei Habitate”, protejată şi prin
Convenţia de la Berna sau endemitul – jimla Ţării Bârsei (Armeria maritima
ssp. barcensis), a unor specii vulnerabile/rare ca daria (Pedicularis sceptrum
carolinum), ochii broaştei (Primula farinosa) sau rogozul (Carex davalliana) şi
altor rarităţi floristice - foaia grasă (Pinguicula vulgaris), Salix rosmarinifolia,
Epipactis palustris. Restrângerea suprafeţelor cu exces de umiditate ca urmare a
scăderii debitului izvoarelor şi a coborârii nivelului apei freatice prin realizarea
de drenuri au determinat restrângerea drastică a unor comunităţi sau chiar
dispariţia altora, precum şi foarte probabila extincţie a unor specii periclitate –
roua cerului (Drosera longifolia), Liparis loeselii şi a altor plante rare precum
trifoiştea (Menyanthes trifoliata), coada zmeului (Calla palustris) ş.a.

Migdal pitic
Amygdalus nana

Dedițel
Pulsatilla montana

Frăsinel
Dictamnus albus

Specie de nevertebrate - 4030 Albilița portocalie (Colias myrmidone),
enumerată în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Avifauna este reprezentată prin:Ciocârlia de câmp ( Alauda arvensis), Barza
alba (Ciconia ciconia), Şoimul rândunelelor (Falco tinnunculus), Sfrâncioc
roşiatic (Lanius collurio), Mărăcinarul mare (Saxicola rubetra), Mărăcinarul
negru (Saxicola torquata), Graurul european (Sturnus vulgaris), Silvia cu
cap negru (Sylvia atricapilla), Silvia de camp (Sylvia communis).
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Curechi de munte
Ligularia sibirica

Harta sitului de importanță comunitară ROSCI 0055
Dealul Cetăţii (Lempeş) 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, precum dediţelul
(Pulsatilla montana), ruşcuţa de primăvară (Adonis
vernalis) sau chiar coliliile (Stipa sp.)
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DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA SE PEDEPSEŞTE CONFORM
NORMATIVELOR ÎN VIGOARE

Zambilica
Hyacinthella leucophaea

Jimla Țării Bârsei
Armeria maritima ssp.
barcensis

SCOPUL
 Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea stării de conservare şi sprijinirea
proceselor naturale în situl Natura 2000 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina
Hărman (ROSCI0055).
OBIECTIVE
 Refacerea vegetaţiei de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din
habitatul prioritar 91IO*)
 Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale cu privire la
conservarea habitatelor prioritare din cele două situri .
ACTIVITATI DE CONSERVARE
 Delimitarea şi materializarea limitelor sitului
ROSCI0055 şi
împrejmuirea cu gard viu a mlaştinii periclitate (habitat prioritar 7210*).
 Măsuri de ajutorare a regenerării pentru vegetaţia de silvostepă
eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO*) .
 Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinii Hărman, habitat prioritar
7210*.
 Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria
proiectului

Barza alba - Ciconia ciconia
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Bugetul proiectului

1.266.068 Euro din care 66,96% cofinanțare UE
Proiect finantat din Fonduri Europene

