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 91E0* Păduri
aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0 *Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Răspândirea habitatului
Pădurile de anin, denumite popular aninişuri sau
zăvoaie de anin sunt localizate de obicei în
lungul apelor curgătoare şi fac parte din aşa
numitele păduri intrazonale. Prezenţa, forma şi
evoluţia acestor păduri este strict condiţionată
de dinamica staţiunilor tipice, începând din
etajul montan şi până în zonele de câmpie.
Structura: Fitocenoze ediﬁcate de specii
europene, boreale.
Stratul arborilor, compus exclusiv din anin alb
(Alnus incana) sau cu puţin amestec de molid
(Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus
sylvatica), la altitudini mai mici anin negru
(Alnus glutinosa) ş.a.; are acoperire de 80 –
100% şi înălţimi de 15 – 25 m la 50 de ani.
Stratul arbuştilor este pe alocuri bine dezvoltat
(mai ales în biotopurile cu inundaţii scurte), ﬁind
reprezentat de specii precum: soc negru ,
păducel, sânger, paţachina, călin, câinesc.
Stratul ierburilor şi subarbuştilor, puternic dezvoltat, dominat de Petasites albus şi
Telekia speciosa, se mai întâlnesc şi Impatiens noli-tangere, Angelica sylvestris, Cardamine
impatiens, Chaerophyllum hirsutum, Mentha longifolia, Petasites hybridus, Stellaria
nemorum, Myosotis palustris, Agrostis stolonifera, Geranium phaeum, Caltha palustris,
Aegopodium podagraria, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus ş.a.

Situația dinaintea depunerii proiectului
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Principalele acțiuni întreprinse pentru refacerea habitatului 91EO*
Pasul 1 Ajutorarea regenerării naturale
Acțiunea de ajutorare a regenerării naturale s-a realizat prin mobilizarea solului din jurul
puieților de anin și frasin (vetre de 60 cm x 80 cm) și descopleșirea puieților acoperiți cu
specii invazive (Solidago canadensis, Juncus tenuis, Rumex alpinus). S-au executat și
degajări curente sau întârziate ale aninului și frasinului de speciile Salix capraea, Betula
pendula. De asemenea, s-a identiﬁcat și materializat în teren o altă suprafață de 1 ha din
cadrul u.a. 6D, pentru determinarea stării de degradare a aninului.

Pasul 2 Recoltarea semințelor și a materialului necesar în vederea creșterii consistenței
arboretelor de anin
S-a recoltat aproximativ un kg de semințe din arbori
seminceri situați în apropierea habitatului, din care sau produs aproximativ 600 de puieți de anin în sera
INCDS “Marin Drăcea”, puieți care au fost
transferați în solarul achiziționat în cadrul
proiectului ( de către UTBV) până la plantare.
O cantitate de 430 de grame de semințe a fost
utilizată la însămânțarea unui număr de 60 de
suprafețe.

Pasul 3 Analiza semințelor recoltate
Puterea de germinare a semințelor de anin a
fost calculată la 47%, semințele ﬁind astfel
încadrate în clasa de calitate I (procent maxim
de germinare 55%). Analiza a fost realizată în
cadrul INCDS Marin Drăcea SCDEP Brașov.
Pentru cele 430 de grame de semințe de anin sa determinat cantitatea semănată, rezultând
astfel 714 semințe la m², pentru 60 de
suprafețe de probă (ﬁecare având o mărime de
1.5 m²).
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Pasul 4 Producerea puieților în seră, transferul puieților în solar
Puieții produși din semințele recoltate în
sera INCDS “Marin Drăcea”, care au fost
mutați ulterior în solarul UTBV, au
beneﬁciat de tratament și îngijire până când
s-a efectuat plantarea acestora în teren.
Astfel aceștia au fost udați de câte ori s-a
considerat necesar, s-a realizat completare
cu pământ, combatere daunători (trombar),
curățarea de buruieni, pregătirea pentru
iernat prin curățarea de frunze și acoperirea
lor cu paie, asigurarea încălzirii
suplimentare utilizând o aerotermă.
Pasul 5 Selectarea locurilor de plantare, pregătirea acestora și plantarea puieților
Pentru acțiunea de creștere a
consistenței arboretelor de anin în
vederea obținerii unui habitat cât mai
natural și plurien, s-au executat lucrări
de împăduriri utilizând atât anin alb
(Alnus incana) cât și anin negru
(Alnus glutinosa). După consultarea
specialiștilor din proiect, s-a decis
faptul că nu se va utiliza o schemă de
plantare pentru puieți, aceștia ﬁind
intercalați la 4 m x 4 m cu suprafețele
însămânțate.
Pentru executarea împăduririlor s-au
utilizat atât puieții produși în
seră/solar, cât mai ales puieți de 2-3
ani (aproximativ 14000 de bucăți), recoltați din habitate similare situate în Județul Brașov.
Aceste activități s-au desfășurat pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

După analiza situației din teren,
pe suprafața parcelelor ce urmau
să ﬁe plantate s-a intervenit
manual cu lucrări de eliminare a
speciilor invazive si a celor
nedorite și mecanizat utilizând
tractorul echipat cu freză și plug
pentru dezțelenirea solului.
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Pasul 6 Descopleșiri și stropiri realizate
În ﬁecare an au fost executate descopleșiri, în același
timp realizându-se completări și revizuiri. S-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.
Pasul 7 Instalarea gardurilor electrice
Datorită pagubelor înregistrate, s-au instalat garduri
electrice, delimitând zonele afectate de prezența
căpriorului (Capreolus capreolus) și a animalelor
domestice. Au fost efectuate lucrări de reparare și
întreținere a gardului electric: cosirea vegetației de
sub gard, asigurarea continuității curentului,
repararea stâlpilor căzuți.
Pasul 8 Efectuarea completărilor cu puieți
Completările cu puieți s-au realizat începând cu primul an după efectuarea primei plantări, în
toate suprafețele. În același timp, au avut loc activități de revizuire a puieților viabili.
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Monitorizarea habitatului
Suprafețe 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.
Astfel cvadratul 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 sa determinat starea de conservare, folosindu-se codiﬁcările cromatice, pentru o mai bună
reprezentare.

În total s-au considerat 18 suprafețe de probă pentru habitatul 91E0*.
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 ”

Una sau mai multe S, fără N

> 1/3 din total sunt N

F-Favorabil;

S-Satisfăcător;

N-Nefavorabil

Ÿ
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Presiuni și amenințări asupra habitatului 91EO*
«

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

ü Pășunatul în sit, înregistrându-se atât treceri frecvente cât și activități de pășunat;
ü Incendierile provocate de fermieri (resturile vegetale de pe păşuni (la sfârşitul toamnei)
sau terenuri agricole (după recoltare));
ü Turismul necontrolat, în special în weekend;
ü Dezvoltarea urbanistică a celor două localități Prejmer și Hărman;
ü Inexistența unor PUZ-uri limitrofe ariilor naturale protejate la nivelul celor două
localități;
ü Factori biotici vătămători: Agelastica alni, Phytophthora alni, ciuperci xilofage.

Recomandări, măsuri de refacere și conservre 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 și Hărman ;
monitorizarea păşunatului;
identiﬁcarea altor suprafeţe de păşunat;
acţiuni pentru creşterea productivităţii păşunilor;
împrejmuirea zonelor periclitate şi de reconstrucţie ecologică a habitatelor;
încurajarea activității de transhumanță în perioada de iarnă;
interzicerea pășunatului pe timp de iarnă în zonele limitrofe sitului;

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Întreținerea și monitorizarea puieților rezultați din plantare.
Descopleșiri anuale și completări acolo unde este cazul pentru ajutorarea
regenerării.
« Producerea de puieți ( în sera INCDS și solarul UTBV ) sau recoltarea acestora din
habitate similare și plantarea în teren.
«
«
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www.fundatiacarpati.ro/formarsh/

www.facebook.com/lifeformarsh/
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“Acest proiect este inanţat prin Programul LIFE + Natura al Uniunii Europene”
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