LIFE FOR MARSH
Restaurarea şi ajutorarea proceselor naturale în pădurile şi
mlaştinile eutrofe de la Prejmer şi Hărman
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Îndrumar pentru refacerea biodiversităţii prin înmulţirea şi
plantarea speciilor rare Adenophora liliifolia,
Ligularia sibirica, Liparis loeseli
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(1758) LIGULARIA SIBIRICA
Ligularia Sibirica (l.)
Familia : Asteraceae (Compositae)
Denumire populară: Gălbenele sau curechi
de munte
Categoria de periclitare: Taxon periclitat
(Endangered), inclus în Anexa I şi în Anexa
IIb 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 perenă cu rizom
scurt şi gros, tulpină de 60-100 cm cu frunze
triunghiular reniforme până la subsagitate, dinţate,
cele bazale lung peţiolate iar cele superioare mai mici
şi subsesile. Inﬂorescenţele (antodiile), aşezate în racem şi
alcătuite din (5)7-11 ﬂori ligulate marginale, femele, galbene şi ﬂori tubuloase centrale
bisexuate. Fruct achenă de 4-6 mm, cu papus mai lung, alb-murdar.
Ecologie: Plantă mezohigroﬁlă de semilumină-semiumbră, microtermă, de staţiuni cu soluri
acide-slab acide.
Cenologie: Vegetează prin aninişuri, în special cele de la marginea mlaştinilor eutrofemezotrofe (Alnion glutinosae) şi în ﬁtocenozele de rogozuri înalte (Magnocaricio(1903) .

(1903) LIPARIS LOESELII
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard
Familia: Orchidaceae;
Denumirea populară: Moşişoare;
Categoria de periclitare: Taxon periclitat
(„Endangered”), inclus în Anexa I şi în
Anexa IIb 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.
Ecologie: Plantă higroﬁtă cu temperament de lumină, mezotermoﬁtă(- subtermoﬁtă), de
staţiuni cu soluri umed-ude, mai mult sau mai puţin regulat inundate, sărace în azot, bazice,
formate pe substrate calcaroase
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Cenologie: Vegetează prin mlaştini eutrofe, cu precădere în comunităţile ediﬁcate de
bumburez (Schoenetum nigricantis (Allorge 1922) Koch 1926 armerietosum barcensis
(Morariu 1964) Coldea 1977).

(4068) ADENOPHORA LILIFOLIA
Adenophora liliifolia (L.) Besser
Familia: Campanulaceae
Categoria de periclitare: Taxon vulnerabil
(„Vulnerable”), inclus în Anexa IIb şi Anexa
IVb, 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)50100 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.
Cenologie: Vegetează prin pajişti ± umede (Molinion), margini de păduri, tufărişuri.

Situația dinaintea proiectului
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Pasul 1 Identiﬁcarea locațiilor speciilor
Încă de la începutul proiectului speciile de plante vizate: Liparis loeselli, Ligularia sibirica și
Adenophora liliifolia au fost localizate pentru a se monitoriza evoluția acestora, preluânduse de asemenea și coordonatele GPS. Locațiile speciei Liparis loeselli au fost semnalizate în
teren cu ajutorul unor țăruși din lemn.

Pasul 2 Colectarea semințelor de Liparis loeselli
Ca urmare a consultării experților din cadrul proiectului s-a optat pentru recoltarea
capsulelor de Liparis loeselli în luna Septembrie a anului 2016. De la cele două exemplare de
Liparis loeselli s-a recoltat un număr de 6 semințe, care au fost supuse procedurilor de
înmulțire in vitro. În vederea studierii amănunțite a condițiilor locale prielnice dezvoltării sau recoltat și probe de sol, care au fost analizate ulterior.
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Pasul 3 Cultivarea semințelor de Liparis loeselli în medii de cultură
Pentru cultivarea pe mediul de cultură tratarea semințelor s-a realizat astfel:
S-au sterilizat semințele cu o soluție de hipoclorit de sodium surfactanți neionici,
surfactanți cotionici 10% timp de 10 minute;
Ÿ Semințele s-au spălat cu apă sterilă (3x);
Ÿ Semințele au fost plasate pe mediul de cultură solid MS (PH 7,12) în condiții de
sterilitate;
Ÿ După inoculare probele au fost plasate la întuneric, la o temperatură de 22 °C.
Ÿ

Pentru a cultiva semințelele s-au urmat pașii :
I: Semințele au fost inoculate pe sol din locul de origine al speciei (mlaștina Hărman).
II: O altă parte a semințelor s-au cultivat în sol în care se dezvoltă orhideele terestre
(Ludisia discolor), în seră (la aceasta orhidee din genul Ludisia s-a identiﬁcat prezența
fungilor micorizanți). Prezența acestor fungi facilitează desfășurarea germinării,
creșterii și dezvoltării orhideelor.

Ÿ
Ÿ
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ŸPasul 4 Înmulțirea speciilor Ligularia sibirica și Adenophora liliifolia
În ceea ce privește specia Ligularia sibirica s-a reușit obținerea unui număr dublu de
exemplare (peste 100 de exemplare) față de cel înregistrat la începutul proiectului. În ceea ce
privește specia Adenophora liliifolia s-a reuși obținerea a peste 400 de exemplare.
Înmulțirea acestor specii a fost facilitată de interzicerea pășunatului, eliminarea plantelor
invazive, acțiunile întreprinse pentru împiedicarea răspândirii incendierilor (bandă de
arătură).
În ambele mlaștini au fost executate permanent lucrări de curățire a speciilor forestiere
atât în drenuri cât și în mlaștină. Diﬁcultăți au fost întâmpinate atât cu plantele invazive
care au capacitate ridicată de lăstărire, mai ales în anii în care sezonul de vegetație a fost mai
lung (2013), dar și cu incedierile provocate, permanent înaintându-se sesizări în vederea
soluționării problemelor identiﬁcate. Activitatea de eliminare a plantelor învazive s-a
desfășurat anual, utilizându-se tractorul achiziționat în cadrul proiectului, dotat cu o
tocătoare de resturi vegetale, fapt care a facilitat încetinirea procesului de creștere al
acestora.
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Presiuni și amenințări asupra speciilor
¦ Pe durata implementării proiectului s-au identiﬁcat următoarele

presiuni și amenințări:
ü Pășunatul în sit, înregistrându-se atât treceri frecvente cât și staționări în zona
mlaștinilor;
ü Incendierile provocate de fermieri (resturile vegetale de pe păşuni (la sfârşitul
toamnei) sau terenuri agricole (după recoltare));
ü Dezvoltarea excesivă a plantelor invazive;
ü Turismul necontrolat, în special în perioadele de weekend;

Recomandări pentru următorii 5 ani
¦ În ceea ce privește reducerea presiunii pășunatului în sit:
ü Interzicerea păşunatului – activitate care trebuie să se desfășoare în strânsă legătură
cu primăriile din comunele Prejmer, Hărman şi Sânpetru;
ü Împrejmuirea zonelor periclitate şi de reconstrucţie ecologică;

¦ În ceea ce privește dezvoltarea excesivă a speciilor ierboase cu caracter

invaziv:
ü Cosirea vegetaţiei invazive sau comune (înainte de coacerea fructelor) în zonele de
creştere a speciilor protejate;
ü Curățirea și decolmatarea izvoarelor;
ü Monitorizarea regimului hidrologic;
ü Monitorizarea barajelor executate pentru colmatarea canalelor;
ü Executarea benzilor de arătură pentru evitarea incendierii;
ü Instalarea gardurilor electrice acolo unde este cazul;
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“Acest proiect este inanţat prin Programul LIFE + Natura al Uniunii Europene”
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia o icială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.

