LIFE FOR MARSH
Restaurarea şi ajutorarea proceselor naturale în pădurile şi
mlaştinile eutrofe de la Prejmer şi Hărman
LIFE 11 / NAT / RO/ 828 - FOR MARSH

Ghid pentru refacerea habitatului 91I0 *
Vegetaţie de silvostepă
eurosiberiană cu Quercus spp

91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp

Răspândirea habitatului
În România este întâlnit în zonele cu
caracter continental, începând din sudul
ţării ( Câmpia Dunării) până în nord (în
zonele de nisipuri de la Carei).
Structura: Fitocenoze ediﬁcate de specii
europene.
Stratul arborilor: compus din stejar
pedunculat exclusiv sau cu puţin amestec
de anin negru, plop tremurător, carpen, tei
pucios, jugastru, păr; are acoperire de 70 –
80% şi înălţimi de 20 – 25 m la 100 de ani.
Stratul arbuştilor este reprezentat de alun, păducel, măceş, lemn câinesc , salbă moale,
salbă râioasă, dârmox, soc, corn, sânger, porumbar, scumpie şi uneori desişuri de migdal
pitic şi cireş pitic.

Situația dinaintea depunerii proiectului
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Principalele acțiuni întreprinse pentru refacerea habitatului 91IO*
Pasul 1 Identiﬁcarea regenerării naturale, descopleşiri efectuate în jurul puieţilor din
regenerare naturală

Descopleșirea puieților de stejar s-a realizat pe o suprafață de 3.4 ha în primii doi ani ai
proiectului. Fiind o zonă cu accesibilitate ridicată, a fost imposibil de controlat păşunatul,
fapt care a compromis în al treilea și al patrulea an în totalitate regenerarea. În vederea
ajutorării regenerării naturale au fost plantaţi în zonă şi puieţi produşi de către INCDS Marin
Drăcea (fost ICAS).
Pasul 2 Identiﬁcarea arborilor seminceri,
marcarea acestora, culegerea ghindei
Analizând starea arborilor (aspect ﬁzic) s-a
selectat un număr de 68 seminceri (dintre cei
mai valoroşi), de la care s-a colectat ghindă.
Mai departe s-a realizat marcarea arborilor
seminceri cu vopsea galbenă, marcajul ﬁind
reînnoit anual.
Ghinda a fost culeasă şi etichetată pentru
ﬁecare arbore separat. Aproximativ 30 de kg
de ghindă s-au depozitat în saci de plastic şi
s-au păstrat în condiţii optime (temperatură,
umiditate etc.), în Centrul de Conservare a
Seminţelor din cadrul INCDS Marin Drăcea
SCDEP Braşov, din luna Octombrie 2012
până în luna Martie 2013.
Activitatea de recoltare a continuat și în
următorii 2 ani (în 2013 și 2014 colectânduse aproximativ 40 de kg de ghindă ), aceasta
ﬁind păstrată în condiții similare.
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Pasul 3 Analiza ghindei recoltate
Ghinda recoltate a fost supusă analizelor de laborator,
folosindu-se metoda biochimică-test cu tetrazoliu,
urmărindu-se astfel: potența germinativă, valoarea
culturală, masa a 1000 semințe, numărul de semințe la
kg, numărul de semințe germinabile / viabile la un kg
de sămânță pură. Analiza a fost realizată în cadrul
INCDS Marin Drăcea SCDEP Brașov.
Pasul 4 Producerea puieţilor în seră şi solar

Plantarea ghindelor s-a realizat atât în ghivece cât și în pungi de plastic, la început s-a
pregătit substratul germinativ (substrat realizat prin amestec de 1:1 din turbă și nisip),
utilizându-se un număr de 4 ghinde la ﬁecare ghiveci. Pentru plantarea celor 15.000 de
ghinde recoltate s-au utilizat 3.750 ghivece și pungi de plastic.
Pentru evitarea apariției făinării (Michrosphaera alphitiodes) și a musculiței albe de seră
(Trialeurodes vaporariorum) s-au utilizat următoarele soluții în cadrul stropirilor efectuate
la intervale de 5 zile: TILT 250 EC și ACTARA 25 WG (în concentrație de 0.02%). Pe toată
durata sezonului cald puieții au fost udați la ﬁecare 2 zile. Puieții de stejar din sera INCDS
Marin Drăcea au fost transportați în solarul de la Sânpetru achiziționat în cadrul proiectului
(de către UTBV) în anul 2014. Pe durata iernii puieții au fost acoperiți cu un strat protector de
paie.
Pasul 5 Selectarea locurilor de plantare, pregătirea
acestora și plantarea puieților
Ca urmare a compromiterii regenării naturale cu stejar
datorită pășunatului, prin consultarea specialiștilor pe
habitate, s-a decis efectuarea unor plantări utilizând
puieții produși în solar.
În cadrul activităților de plantare și completare
desfășurate de către Fundația Carpați și INCDS Marin
Drăcea s-au utilizat aproximativ 15.000 de puieți.
Puieții de stejar au fost plantați utilizând schema de
plantare 1 m x 1,5 m, dimensiunea vetrelor ﬁind de 60
cm x 80 cm, iar groapa de plantare de 40 cm x 40 cm.
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Pasul 6 Descopleșiri și stropiri realizate
După terminarea campaniei de plantare a puieților de
stejar, Fundația Carpați împreună cu INCDS au desfășurat
lucrări de stropire cu substanțe repelente pentru a evita
apariția eventualelor pagube produse de către faună, dar
mai ales de către oile care pătrund ilegal în sit.
În vederea eliminării agentului patogen Microsphaera
abbreviata (făinarea stejarului) s-a acționat cu fungicidul
sistemic TILT în concentrație de 0,03%. De asemenea, pe
durata desfășurării proiectului au avut loc campanii de
descopleșire a puieților plantați.

Pasul 7 Instalarea gardurilor electrice, a tuburilor de
protecție și instalarea sistemelor de monitorizare
Datorită pagubelor produse prin pășunat, înregistrate
după primul an, s-a decis instalarea gardurilor electrice
delimitând toate zonele în care s-au realizat plantări. Pe
tot parcursul anilor au fost efectuate lucrări de reparare și
întreținere a gardului electric: cosirea vegetației de sub
gard, asigurarea continuității curentului, repararea
stâlpilor cazuți, etc. În vederea asigurării protecției
puieților s-a decis aplicarea unor tuburi din plastic de
culoare neagră (aprox. 60 cm înălțime), însă efectul
produs de către acestea a fost unul negativ, în cadrul
monitorizărilor permanente a puieților identiﬁcându-se
necesitatea de a le îndepărta.
În vederea supravegherii zonelor de regenerare pe Dealul
Cetății Lempeș s-a instalat un sistem video, urmărindu-se
monitorizarea în timp real a activităților ilegale de
pășunat sau prezența autovehiculelor neautorizate.
Pasul 8 Efectuarea completărilor cu puieți
Completările cu puieți de stejar s-au realizat începând cu
anul I, după efectuarea primei plantări (2016), în toate
suprafețele.
În același timp, au avut loc activități de revizuire a
puieților viabili și s-au instalat jaloane vopsite la capăt
cu o culoare roșie, în vederea identiﬁcării puieților.
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Monitorizarea habitatului
Suprafețele de monitorizare s-au generat randomic utilizând soft-ul GIS. În interiorul
suprafețelor de monitorizare de 0.25 km² s-a adoptat schema de monitorizare speciﬁcă
habitatelor de pădure și de mlaștină.
Astfel cvadratul ( suprafața de monitorizare) are latura de 0,25 km², în colţurile căruia se
găsesc patru suprafeţe de probă din care se culeg date de teren despre vegetaţia forestieră.
Pentru ﬁecare suprafață de probă s-a determinat starea de conservare, folosindu-se
codiﬁcările cromatice pentru reprezentare.

În total s-au considerat 12 suprafețe de probă pentru habitatul 91I0*.
Pentru a determina starea de conservare a habitatelor s-au considerat toate suprafețele de
probă codate cromatic după statutul de conservare și s-a aplicat următoarea formulă pentru a
genera rezultatul la nivel de habitat:

Toate F sau “≥ 6F ”
F-Favorabil;

Una sau mai multe S, fără N
S-Satisfăcător;

> 1/3 din total sunt N
N-Nefavorabil
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Presiuni și amenințări asupra habitatului 91IO*
« Pe durata implementării proiectului s-au identiﬁcat următoarele presiuni și
amenințări:
ü Pășunatul în sit (s-au identiﬁcat anual aproximativ 3 stâni limitrofe habitatului, care
înregistrează efective de 3000 capete ovine și caprine), înregistrându-se atât treceri
frecvente cât și activități de pășunat;
ü Turismul necontrolat, în special în weekend;
ü Dezvoltarea urbanistică a localității Sânpetru;
ü Inexistența unor PUZ-uri limitrofe ariilor naturale protejate la nivelul localității;
ü Atacurile cu agenți patogeni: Microsphaera abbreviata (făinarea stejarului).

Recomandări, măsuri de refacere și conservare pentru următorii 5 ani
În ceea ce privește reducerea presiunii pășunatului în sit:
reglementarea păşunatului – activitate care trebuie să se desfășoare în strânsă
legătură cu primăria din comuna Sânpetru;
ü monitorizarea păşunatului;
ü identiﬁcarea altor suprafeţe de păşunat;
ü acţiuni pentru creşterea productivităţii păşunilor;
ü împrejmuirea zonelor periclitate şi de reconstrucţie ecologică a habitatelor;
ü încurajarea activității de transhumanță în perioada de iarnă;
ü interzicerea pășunatului pe timp de iarnă în zonele limitrofe sitului;
« Producerea de puieți (în sera INCDS și solarul UTBV ) și plantarea acestora în teren.
« Întreținerea și monitorizarea puieților rezultați din plantare.
« Descopleșiri anuale și completări acolo unde este cazul pentru ajutorarea
regenerării.
«

ü
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“Acest proiect este ﬁnanţat prin Programul LIFE + Natura al Uniunii Europene”
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oﬁcială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
www.fundatiacarpati.ro/formarsh/
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