Importanţa speciilor și habitatelor din
siturile Natura 2000 din cadrul proiectului

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

PĂDUREA ŞI MLAŞTINILE
EUTROFE DE LA PREJMER
(ROSCI0170)
Suprafața: 350 ha;
Localizarea geograﬁcă: Lat. N 45.0030083;
Long. E 25.0065833;
Bioregiunea: Continentală;
Altitudinea: 502-522 m.
Căi de acces în sit: DN11 - dinspre Brașov sau
Târgu Secuiesc, din care pornesc mai multe
drumuri spre pădure și mlaștină, DJ112 Brașov-Sfântu Gheorghe), din care pleacă spre
sit câteva drumuri forestiere în zona localității
Podu Olt, pe calea ferată accesul se face de la
Brașov pâna în halta Hărman sau Lunca

Câlnicului.
Biotop: de excepţie prin prezenţa stejarului la
limita de altitudine a acestuia în ţara noastră.
În pădure s-au conservat o serie de specii din
perioada cuaternară – specii relicte de climă
rece. Mlaştina Prejmer adăposteşte o serie de
rarităţi bine conservate care se regăsesc şi în
zonele foarte umede din pădurea Prejmer.
Soluri sunt hidromorfe şi semihidromorfe. În
partea centrală a microdepresiunilor se
formează soluri turboase şi soluri turbo-gleice
de mlaştină joasă care sunt permanent
submerse.
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
desemnat ca Sit Natura 2000 contribuie
semniﬁcativ la menţinerea / restaurarea stării de

conservare favorabilă a habitatelor naturale de
interes European şi a specilor de interes
comunitar ce se regăsesc în Anexa nr. 3 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 - privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a ﬂorei şi faunei sălbatice,
în anexele 1, 2 şi 4 din Directiva Habitate şi
anexa 1 din Directiva Păsări.
Pădurea şi mlaştina Prejmer constituie o
rezervaţie complexă ce adăposteşte un
ecosistem forestier şi altul de mlaştină în cadrul
căruia s-au păstrat diferite rarităţi ﬂoristice şi
faunistice, unele ﬁind monumente ale naturii:
Fritillaria, Adenophora.
Aria protejată are o mare importanţă pentru
conservarea biodiversităţii şi a habitatelor
deoarece cuprinde un număr de 3 de tipuri de
habitate: 9160 Păduri
subatlantice şi medioeuropene
de stejar sau stejar cu carpen
din Carpinion betuli, 2 ﬁind
habitate prioritare - 7210*
Mlaştini calcaroase cu
Cladium mariscus; 91E0*
Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae).
Plante: Pedicularis sceptrum
carolinum, Drosera anglica,
Pinguicula vulgaris, Armeria
maritima ssp. barcensis (specie
endemică), Iris sibirica,
Primula farinosa, Schoenus
nigricans, Sesleria caerulea, Cladium
mariscus, Fliritaria meleagris, Listera ovata,
Schoenus ferrugineus, Scorzonera humilis,
Swertia perennis dintre care 3 specii sunt
enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE - 4068 Adenophora lilifolia; 1758
Ligularia sibirica; 1903 Liparis loeselii.
Nevertebrate: 1059 Maculinea teleius; 1065
Euphydryas aurinia - enumerate în anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE.
Avifauna: Asio otus, Buteo buteo, Falco
tinnunculus, Milvus migrans, Strix uralensis,
Athene noctua, Corvus corax, Falco
vespertinus, Picus canus

DEALUL CETĂŢII LEMPEŞ –
MLAŞTINA HĂRMAN
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(ROSCI0055)
Suprafața: 370 ha;
Localizarea geograﬁcă: Lat. N 45.0058611;
Long. E 25.0054527;
Bioregiunea: Continentă;
Altitudinea: 506-702 m.
Căi de acces în sit: Situl este accesibil dinspre
calea ferată, pe DN11 (Brasov-Harman),pe
DJ112 și DJ112A pâna în zona sitului. Se poate
ajunge pe DJ103 (Sânpetru-Bod).
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman
desemnat ca Sit Natura 2000 contribuie
semniﬁcativ la menţinerea / restaurarea stării de
conservare favorabilă a habitatelor naturale de
interes European şi a specilor de interes
comunitar ce se regăsesc în Anexa nr. 3 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 2007, - privind
regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a
ﬂorei şi faunei sălbatice, în anexele 1,
2 şi 4 din Directiva Habitate şi anexa 1
din Directiva Păsări.

Speciile de plante sunt reprezentate prin
asociere cu plante xeroﬁte, acestea sunt: Achilea
asplenifolia, Armeria maritima ssp.barcensis,
Carex davalliana, Carex hostiana, Carex
panicea, Cephalaria uralensis,Cytisus
procumbens, Dictamnus albus, Eleocharis
quinqueﬂora, Eriophorum angustifolium,
Carex acuta,Carex ﬂava, Carex nigra, Carex
ro s t r a t a , C l a d i u m m a r i s c u s , D a p h n e
cneorum,Drosera anglica, Epipactis palustri,
Hyacinthella leucophea, Juncus geradi, Juncus
inﬂexus, Jurinea mollis, Orchis tridentata,
Pedicularis sceptrum carolinum, Pinguicula
vulgaris, Primula farinosa, Sanguisorba
oﬃcinalis, Sesleria caerulea, Taraxacum
palustre, Molina caerulea, Parnassia palustris,
Peucdanum arenarium,Poa palustris, Prunus
tenella, Schoenus nigricans, Succisa pratensis,
iar 2 specii de plante - 1903 Liparis loeselii;
1758 Ligularia sibirica sunt enumerate în

În sit au fost identiﬁcate opt tipuri de
habitate de importanță comunitară,
dintre care trei sunt prioritare. O mare
însemnătate o are habitatul de
mlaștini calcaroase cu Cladium
mariscus (pipirig mare), foarte rar la
noi în țară. Speciile existente sunt
vulnerabile ca urmare a plantărilor și a
extinderii suprafețelor acoperite de
arbuști.
Pedologie: Solurile speciﬁce sunt
brune podzolite și azonale, din categoria celor
cu exces de umiditate. De asemenea, apar și
lăcoviști si soluri aluviale.
Aria protejată are o mare importanţă pentru
conservarea biodiversităţii şi a habitatelor
deoarece cuprinde un număr de 7 de tipuri de
habitate: 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi
turbării oscilante; 9130 Păduri de fag de tip
Asperulo-Fagetum;9170 Păduri de stejar cu
carpen de tip Galio-Carpinetumdin;91Y0
Păduri dacice de stejar şi carpen;7230
Mlaştini alcaline, 2 habitate prioritare 7210*
Mlaştini calcaroase cu Cladium
mariscus;91I0* Vegetaţie de silvostepă
eurosiberiană cu Quercus spp.

anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.
Nevertebrate -4030 Colias myrmidone,
enumerată în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE.
Avifauna este reprezentată prin: Alauda
arvensis, Carduelis cannabina, Ciconia
ciconia, Falco tinnunculus, Hirund rustica,
Lanius collurio, Motacilla alba, Saxicola
rubetra, Saxicola torquata, Sturnus vulgaris,
Sylvia atricapilla, Sylvia communis.
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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
Cenologie: Vegetează prin mlaştini eutrofe, cu precădere în comunităţile ediﬁcate de
bumburez (Schoenetum nigricantis (Allorge 1922) Koch 1926 armerietosum barcensis
(Morariu 1964) Coldea 1977).
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(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.

IRIS APHYLLA SSP. HUNGARICA
Familia : Iridaceae
Denumire populară: Iris sau Stânjenelul de
stepă.
Descriere: Stânjenelul de stepă este una dintre
cele mai frumoase specii din ﬂora noastră.
Tulpinile înalte de 50-100 cm ies dintre
frunzele late în forma de sabie și poartă 1-5 ﬂori
mari, violete, cu peri (barbule) albi sau portocalii
la bază tepalelor inferioare. Exista trei habitate
distincte, cu condiții ecologice relativ asemănătoare
deși îndepartate ca locatie, în care găsim populații mari
de stânjenel de stepă - pajiștile stepice subpanonice (6240*),
pajiștile uscate pe substrat calcaros (6210*), pajistile panonice de stâncării (6190).
Populații izolate se aﬂa și în pajiștile stepice ponto-sarmatice (62C0*) din Moldova, mai
ales la marginea și în poienile pădurilor din silvostepă unde pajiștile respective sunt mai bine
păstrate.
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ADONIS VERNALIS
Familia: Ranunculaceae
Denumire populară: Ruşcuţa de primăvară
Descriere: Este o plantă erbacee perenă care
prezintă în sol un rizom scurt, tare, gros, din
care pornesc rădăcini ﬁbroase. Din rizom se
dezvoltă tulpini ﬂorifere și sterile de până
la 45 cm, cu frunze ﬁliforme și ﬂori
solitare la vârful tulpinii cu un
diametru de până la 8 cm, de culore
galben-aurie, lipicioase cu 5 sepale și
10-20 petale lungi de 2-4 cm și multe
stamine. Înﬂorește din aprilie până în
mai și face un fruct de tip poliachenă
cu achene scurt-păroase.
Cenologie: Specia vegetează pe coaste
abrupte, în pășuni și fânețe uscate,
însorite, de la câmpie până în zona
montană. Este o specie ocrotită declarată
monument al naturii.

DROSERA ANGELICA
Familia: Droseraceae
Descriere: Este un gen de plante
insectofage (carnivoră). Planta
consumă: aproximativ 50 de
insecte pe an. Poate ﬁ ușor
recunoscută îndeosebi după frunze,
care au pe suprafața lor numeroși
peri glandulari cu rol în digerarea
insectelor. Perisorii, numiți și
tentacule, secretă substanțe lipicioase
care se adună sub formă unor picături
strălucitoare de rouă, de unde vine și
denumirea plantei.
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HABITATE PRIORITARE
91E0* PĂDURI CU ALNUS GLUTINOSA ŞI FRAXINUS EXCELSIOR ( ALNOPADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE
Răspândire: În luncile râurilor din regiunile de dealuri, în etajul nemoral, subetajul
pădurilor de gorun şi de amestec cu gorun.
Suprafeţă – circa 4000 ha.

Structura: Fitocenoze ediﬁcate de specii europene, nemorale și boreale.
Stratul arborilor: compus exclusiv din anin negru (Alnus glutinosa) exclusiv sau în
amestec cu frasinul (Fraxinus excelsior) , velniș (Ulmus laevis) , plop negru și alb (Populus
nigra, P. alba ), sălcii (Salix fragilis, S. alba), jugastru (Acer campestre), mălin (Prunus
padus), cu acoperire de 70-80 % și înalțimi de 20-25 m la 100 ani.
Stratul arbuștilor: este compus din Frangula alnus, Cornus sanguinea, Viburnum opulus,
Sambucus nigra etc., iar stratul ierburilor și arbuștilor format din specii higroﬁle de tip
Rubus caesius – Aegopodium podagraria.
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91I0 * VEGETAŢIE DE SILVOSTEPĂ EUROSIBERIANĂ CU QUERCUS SPP
Răspândire și suprafeţa - În
silvostepă cu stejari mezoﬁli, pe
suprafețe reduse.
Structura: Fitocenoze ediﬁcate de
specii europene nemorale și
continentale.
Stratul arborilor are în etajul
superior dominant stejarul pedunculat
(Quercus robur), exclusiv sau în
a m e s t e c c u g o r u n u l ( Q u e rc u s
petraea), cireșul (Prunus avium) s.a.,
iar în etajul inferior se întalnesc
jugastrul (Acer campestre) , mărul
pădureț (Malus sylvestris), părul pădureț (Pyrus pyraster) și în unele zone arțarul tătăresc
(Acer tataricum). Dintre arbuști menționăm Prunus spinosa, Crataegus monogyna,
Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, etc.
7210 *MLAŞTINI CALCAROASE CU CLADIUM MARISCUS
Structura: Stratul ierbos este înalt
de 15 – 30 cm. În cadrul habitatului
se întâlneşte dominant 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).
Cenozele ediﬁcate de Cladium
mariscus sunt putin răspândite în
România (mlaştinile Ţării Bârsei –
jud. Braşov, Valea Morii – jud. Cluj,
Mangalia – jud. Constanţa şi
marginea iazurilor de la Căldăruşani
– jud. Ilfov).
La Prejmer sunt intercalate între trestiişuri şi ﬁtocenozele dominate de Schoenus ocupând
terenuri orizontale, uneori uşor convexe, cu sol turbos ﬁbric-sapric.
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CASTORUL /BREBUL
Castor ﬁber
Castorul este cel mai mare
animal rozător din România,
hrana ﬁind exclusiv vegetală.
De toamna până primăvara
consumă în special lujeri sau
scoarța arborilor, iar vara se
hrănește cu diverse vegetale.
Este un animal semiacvatic care
pe uscat se deplasează greoi,
motiv pentru care rar se
aventurează departe de apă. În
apă are o formă de torpilă,
propulsându-se cu puterea
labelor din spate şi a cozii.

Greutatea unui exemplar
adult de castor euroasiatic
variază între 18 şi 25
kilograme, iar lungimea
corpului cu tot cu coadă este de
70 - 100 cm.
Capacităţile auditive şi
olfactive sunt bine dezvoltate,
dar vederea este slabă.
Castorul este activ pe timpul
nopții, îeșind din vizuină la
apusul soarelui. La crepuscul
poate ﬁ observat mai ușor,
ﬁind preocupat în special cu
hrănirea.
Activitatea nu este împiedicată de scăderea temperaturii, ﬁind la fel de activ și iarna.
Blana deasă formată din două straturi de păr îl protejează de temperaturile scăzute și
umezeală.
Urmele sunt ușor de recunoscut, labele posterioare sunt mult mai mari adaptate pentru înot,
iar cele anterioare mai mici, pentru apucarea hranei, săpat și transportul
materialelor.Castorul îşi construieşte adăposturi în malul râului, cu intrarea situată sub
nivelului apei. Pentru a determina ridicarea nivelului apei, pe pâraiele mici castorul
realizează baraje. Nivelul ridicat al apei contribuie la o mai bună protecţie faţă de dușmani.
Incisivii au creștere continuă ceea ce determină necesitatea de a roade zilnic.
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www.fundatiacarpati.ro/formarsh/

www.facebook.com/lifeformarsh/
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