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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 reconstrucţia ecologică a habitatului protejat 7210*



  7210 *MLAŞTINI CALCAROASE CU CLADIUM MARISCUS

Este un habitat de mlaştină pe 
substrat alcalin sau acid, comun 
în Europa Centrală, relativ rar la 
noi. Pipirigul ramificat, care 
e s t e  spec ia  ed ifica toa re , 
alcătuieşte pâlcuri sporadice 
aflate în contact atât cu turbă- 
riile acide cât şi cu mlaştinile 
a lca l ine  (de  a ic i  ş i  flora  
deosebit  de  variată  în  funcţie  
de  condiţiile în care apare). Nu 
este însă un habitat tipic pentru 
România, nimeni nu a descris 
a s o c i a ţ i a  v e g e t a l ă 
corespondentă.Unii autori 
consideră acest  tip  de  habitat  
doar  o  formă  de  degradare 
sau fază de succesiune de scurtă 
durată în evoluţia mlaştinilor.

Habitatul 7210* se întâlneşte în ambele situri, în ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş - 
Mlaştina Hărman, ocupă 0.5% din suprafaţa ariei protejate, însemnând 1,86 ha dintr-un total 
de 371 ha, iar în ROSCI 0170 Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la Prejmer, ocupă 1% din 
suprafaţa ariei protejate, reprezentând 3,56 ha dintr-un total de 356 ha.

Structura: stratul ierbos este înalt de 15 – 30 cm. În cadrul habitatului se întâlnește 
predominant Sesleria uliginosa, specie caracteristică care prezintă o acoperire între 35 – 
65%. 
Stratul muşchilor este prezent sub formă de pâlcuri mai dense sau cu acoperire redusă 
(Campylium stellatum). 

Situația dinaintea depunerii proiectului
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Pasul 1 Realizarea unei împrejmuiri din gard viu și a unui gard de lăturoaie

În vederea protejării gardului viu instalat pentru împrejmuirea mlaștinilor periclitate s-a 
montat un gard de lăturoaie (23300 m liniari), care va fi îndepărtat după instalarea completă a 
acestuia. Întregul proces a fost îngreunat de existența a două stâne de oi sezoniere, ulterior  
acestea fiind mutate în alte zone. Schema de plantare utilizată la instalarea gardului viu a fost 
următoarea:  3 lemn câinesc + 3 măceș + 3 porumbar + 1 sânger (1 m liniar). 

În total s-au utilizat aproximativ 132.000 puieți, în fiecare an, de la înființarea gardului viu 
intervenindu-se de minim două ori pentru completări. De asemenea, s-a intervenit cu udări 
suplimentare în funcție de necesitate. Pe parcursul derulării proiectului s-a identificat 
necesitatea de a înlocui porumbarul cu păducel, măceş şi salcie datorită reușitei scăzute la 
prindere, iar proporția sângerului a fost crescută. Alte specii care au fost utilizate: paţachină, 
corcoduş şi cătină. Permanent s-au înregistrat probleme legate de pășunat și incendieri dar și 
de distrugere a gardului viu și a gardului de lăturoaie. 

Pasul 2 Instalarea gardurilor electrice

Datorită presiunilor înregistrate prin 
prezența animalelor domestice,  s-a 
identificat nevoia de a împiedica accesul 
acestora în cadrul Mlaștinii Prejmer 
instalându-se un gard electric pe întreaga 
suprafață a mlaștinii, efectul pozitiv al 
acestuia fiind resimțit imediat.
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Pasul 3  Activități de colmatare

În Mlaștina Hărman au fost identificate și marcate 2 canale cu o 
lungime de 1,1 km lungime, care înconjoară mlaștina pe două 
laturi. Pentru realizarea colmatării pe cale naturală (colmatare 
care se realizează în timp), s-au realizat 2 baraje din pământ și 
piatră cu rolul de a ridica nivelul apei freatice, un baraj din 
aceeași compoziție fiind realizat la Mlaștina Prejmer. 

Pasul 4  Monitorizarea regimului hidrologic

S-au realizat cartări în teren și s-au delimitat 6 unități de studiu hidrologic (5 în Mlaștina 
Prejmer și 1 în Mlaștina Hărman), efectuându-se foraje pentru determinarea nivelului freatic 
(cu ajutorul forezei pentru foraje achiziționată în cadrul proiectului) care au fost distribuite 
astfel (12 foraje în Mlaștina Hărman și 27 în Mlaștina Prejmer).

Pasul 5 Activități de decolmatare

Activități de decolmatare din jurul a 7 izvoare (5 
izvoare în Mlaștina Prejmer și 2 izvoare în 
Mlaștina Hărman) au avut loc pe toată durata 
implementării proiectului. Izvoarele au fost 
marcate cu țăruși pentru a facilita identificarea 
lor, îndepărtându-se în 
același timp vegetația 
uscată (crengi și buturugi) 
și executându-se lucrări de 
igienizare. Un canal mare 
din Mlaștina Prejmer a fost 
decolmatat cu ajutorul 
excavatorului, activitate 
executată de către ANIF.
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Pasul 6 Curățirea izvoarelor  

Anual pe parcursul implementării proiectului s-au executat lucrări de curățire a izvoarelor 
prin îndepărtarea vegetației și a deșeurilor pe o rază de 20 m de jur împrejurul izvorului și s-a 
îndepărtat solul depus accidental în urma unor activități antropice sau aluviuni torențiale. 

Pasul 7 Eliminarea plantelor invazive 

În ambele mlaștini au fost executate permanent lucrări de curățire a speciilor forestiere atât 
în drenuri cât și în mlaștină. Pentru aceste activități au fost utilizate motofierăstraie, dar și 
alte unele. S-au întâmpinat probele cu plantele invazive cu mare capacitate ridicată de 
lăstărire, mai ales în anii în care sezonul de vegetație a fost mai lung (2013). Activitatea de 
eliminare a plantelor învazive a continuat în fiecare an, utilizându-se tractorul achiziționat în 
cadrul proiectului dotat cu o tocătoare de resturi vegetale, fapt care a dus la încetinirea 
procesului de creștere al acestora. 
Cele mai mari probele întâmpinate, în afară de plantele invazive au fost legate de incedierile 
provocate și de pășunat, permanent s-au făcut sesizări în vederea soluționării problemelor. 

Pasul 8 Refacerea populației de Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis loeselii

În ceea ce privește specia Ligularia sibirica s-a reușit obținerea unui număr dublu de 
exemplare față de cele înregistrate la începutul proiectului (peste 100 de exemplare). În ceea 
ce privește specia Adenophora liliifolia s-a reuși obținerea a peste 400 de exemplare, în 
vreme ce pentru specia Liparis loeselii s-au identificat 7 exemplare (de remarcat este faptul 
că specia în trec a fost foarte rar semnalată în mlaștină). Facilitarea înmulțirii acestor specii a 
apărut ca și consecință directă a interzicerii pășunatului, eliminarea plantelor invazive, 
acțiunile întreprinse pentru împiedicarea incendierilor (bandă de arătură). 
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Monitorizarea habitatului

În cazul habitatelor care ocupă suprafeţe restrânse sau deosebit de rare (asa cum este cazul 
habitatului 7210*), se propune efectuarea unor relevee fitosociologice după metoda Braun-
Blanquet, pe suprafeţe de probă permanente. 

Mărimea acestor suprafeţe de probă s-a stabilit pe baza curbei areal-specie; în cazul 
mlaștinilor şi turbăriilor aceasta este de 0,15 km². Astfel s-a generat un număr de 63 de 
suprafețe de probă în cele două sit-uri împărțite astfel: 10 suprafețe în Hărman (ROSCI0055) 
și 53 de suprafețe în Prejmer (ROSCI0170).

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 7210*

Pe durata implementării proiectului s-au identificat următoarele presiuni și amenințări:

¦ Pășunatul în sit, înregistrându-se atât treceri frecvente cât și staționări în zona 
mlaștinilor;

¦ Incendierile provocate de fermieri (resturile vegetale de pe păşuni (la sfârşitul toamnei) 
sau terenuri agricole (după recoltare));

¦ Dezvoltarea excesivă a plantelor invazive: Solidago canadiensis, Rumex alpinus, 
Tusilago farfara, Cirsium arvense, Urtica dioica, Arctium lappa, Plantago major, 
Phragmites communis, Colamagrotis epigeios;

¦ Turismul necontrolat, în special în  weekend;
¦ Dezvoltarea urbanistică a celor trei localități Prejmer, Hărman şi Sânpetru;
¦ Inexistența unor PUZ-uri limitrofe ariilor naturale protejate la nivelul celor trei 

localități;

Recomandări pentru următorii 5 ani

¦ În ceea ce privește reducerea presiunii pășunatului în sit: 

ü reglementarea păşunatului – activitate care trebuie să se desfășoare în strânsă 
legătură cu primăriile din comunele Prejmer, Hărman şi 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.

¦ În ceea ce privește dezvoltarea excesivă a speciilor ierboase, arbustive sau 
arborescente cu caracter invaziv:

ü cosirea vegetaţiei invazive sau comune (înainte de coacerea fructelor) în zonele de 
creştere a speciilor protejate.

ü în porţiunile degradate total prin invazia speciilor nedorite se propun refacerea 
regenerării naturale şi/sau reconstrucţia ecologică a habitatelor .

¦ Curățirea și decolmatarea izvoarelor;

¦ Monitorizarea regimului hidrologic;

¦ Monitorizarea barajelor executate pentru colmatarea canalelor;

¦ Executarea benzilor de arătură pentru evitarea incendierii; 

¦ Instalarea gardurilor electrice acolo unde este cazul;

¦ Completarea și îngrijirea gardului viu, îndepărtarea gardului de lăturoaie după 
instalarea completă a gardului viu.



“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.

C
on

ce
p
t:

 V
od

ă 
G

io
rg

ia
n

a,
 F

ed
or

ca
 A

n
cu

ța
A
u
to
ri

: 
F

ed
or

ca
 A

n
cu

ța
, I

on
es

cu
 G

eo
rg

et
a 

B
ra

șo
v,

 2
01

7


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

