Inchiderea Proiectului LIFE FOR MARSH – LIFE 11 NAT/RO/828
Fundația Carpați, în calitate de beneficiar coordonator, în parteneriat cu Institutul Național de
Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și Universitatea Transilvania din Brașov- Facultatea
de Silvicultură și Exploatări Forestiere, vă invită să participați la conferința de închidere a proiectului
,,Restaurarea și ajutorarea proceselor naturale în pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și
Hărman”, Life for Marsh-11NAT/RO/828, eveniment care va avea loc azi, 28 Septembrie 2017, în
localitatea Hărman la Centrul Cultural al Comunei, începând cu ora 10:00.
În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele proiectului pentru specialiști si publicul larg, fiind
evidențiate acțiunile concrete pentru conservarea celor 3 habitate prioritare existente (7210* Mlaștini
calcaroase cu Cladium mariscus; , 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus Spp., 91E0*
Păduri cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior), alături de cele pregătitoare și de diseminare.
Proiectul este finanțat prin Programul LIFE + Nature al Uniunii Europene și a demarat în Octombrie 2012,
având ca obiectiv principal îmbunătățirea stării de conservare și sprijinirea proceselor naturale în siturile
Natura 2000 Pădurea și Mlaștinile eutrofe de la Prejmer (ROSCI0170) și Dealul Cetății Lempeș-Mlaștina
Hărman. De-a lungul celor 5 ani de implementare, alături de activitățile specificile de conservare (studii
hidrologice, pedologice și socio-economice, bornarea celor 2 situri, împrejmuirea cu gard viu a habitatului
amenințat de mlaștina, plantări și completări cu anin și stejar, eliminarea speciilor invazive, favorizarea
înmulțirii plantelor rare-Ligularia Sibirica, Liparis loeselii, Adenophorora lilifolia, managementul deșeurilor,
combaterea turismului
dezorganizat,
reglementarea
și
eliminarea pășunatului
intensiv în cele 2 situri,
cumpărarea
unor
suprafețe
pentru
conservare), au avut loc
întâlniri cu fermierii din
zonă, cu autoritățile
locale, au fost întreprinse
campanii de ecologizare,
schimburi de experiență
cu alte zone și acțiuni de
informare în școli. Mai
mult, au fost create zone
de picnic și trasee
tematice, menite să
crească
gradul
de
conștientizare
privind
importanța acestor 2
situri, bucurându-se de un
real succes.
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RESTAURAREA ȘI AJUTORAREA PROCESELOR NATURALE ÎN PĂDURILE ȘI MLAȘTINILE EUTROFE DE LA PREJMER ȘI HĂRMAN
(LIFE 11 NAT / RO / 828)

