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Restaurarea şi ajutorarea proceselor naturale în pădurile
 şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer şi Hărman
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RAPORT PUBLIC

Brașov, 2017

LAYMAN’S REPORT



Proiectul a urmărit îmbunătăţirea stării de conservare 
şi sprijinirea proceselor naturale în siturile Natura 
2000 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 
(ROSCI0170) şi Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina 
Hărman (ROSCI0055).

Obiectivele proiectului au fost definite astfel:

1.  Refacerea stării favorabile de vegetaţie a pădurilor 
aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior 
(habitat 91E0*);

2.   Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la  
Prejmer şi Hărman (habitate 7210*);

3.  Refacerea vegetaţiei de silvostepă eurosiberiană cu 
Quercus sp din habitatul  prioritar 91IO*;

4.   Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale 
cu privire la conservarea  habitatelor prioritare din 
cele două situri.

Valoarea adăugată a proiectului rezultă din efectul cumulat 
al soluţiilor noi promovate: de refacere pe căi naturale a 
factorilor de mediu, de reabilitare a stării de vegetaţie 
optime a habitatelor protejate, respectiv de promovare a 
speciilor locale, rare, toate acestea pe fondul reducerii 
drastice a impactului negativ al omului.

Proiectul a adoptat soluţii noi, în premieră pentru 
habitatele şi speciile protejate în cele două situri, 
privind:

Ÿ REDUCEREA impactului factorilor dăunători: 
colectarea izvoarelor şi drenarea mlaştinilor, 
păşunat, incendii, turism necontrolat, specii 
invazive, atacuri de dăunători şi boli, limitarea 
accesului (prin plantarea de gard viu perimetral 
habitatelor de mlaştină puternic degradate).

Ÿ REFACEREA HABITATELOR refacerea 
regimului hidric natural, ajutorarea regenerării 
naturale, combaterea speciilor invazive, 
optimizarea managementului forestier.

REABILITAREA BIODIVERSITĂŢII prin facilitarea 
înmulţirii şi plantarea unor specii rare/protejate.

SOLUŢIILE propuse pentru dezvoltarea proiectului au 
fost adoptate împreună cu comunităţilor locale, ceea ce a 
permis aplicarea măsurilor de conservare şi reabilitare 
stabilite prin proiect.  
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Beneficiar Coordonator : Fundația Carpați
Durata proiectului : octombrie 2012 - octombrie 2017 
Valoarea totală a proiectului : 1.266.068 euro

Contact:
Proiect Life for Marsh - LIFE 11 NAT/RO/828
www.fundatiacarpati.ro/formarsh/ 
www.facebook.com/lifeformarsh/

Adonis vernalis 

Foraje pentru monitorizarea regimului hidric Drosera Angelica

Adenophora lilifolia Iris aphylla subsp. Hungarica 

Decolmatarea izvoarelor Gard de lăturoaie Gardul viu 

Drosera Angelica



Ÿ Analiza grupurilor de interese şi a 
contextului socio-economic din zona 
proiectului

Ÿ Analiza regimului hidro–pedologic al 
siturilor

Ÿ C u m p ă r a re a  d e  t e re n u r i  ş i  p l a t ă 
compensatorie unică în interiorul ariilor 
ROSCI 0170 şi ROSCI 0055 

Ÿ Delimitarea în teren a limitelor siturilor 
ROSCI0170 şi ROSCI0055 prin montarea 
de borne, și  împrejmuirea  cu gard viu 

Ÿ Refacerea stării naturale, conservarea şi 
sprijinirea proceselor ecologice în pădurile 
aluviale de la Prejmer ( 91E0*)

Ÿ Măsuri  de ajutorare a regenerării  pentru 
vegetaţia de silvostepă eurosiberiană cu 
Quercus sp  din habitatul  prioritar 91IO*

Ÿ Refacerea ecologică şi  conservarea 
mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman, 
habitat prioritar 7210*

Ÿ Reducerea impactului antropic asupra 
habitatelor prioritare din aria proiectului

Ÿ Promovarea obiectivelor şi rezultatelor 
proiectului

Ÿ Campanie de conştientizare pentru 
promovarea siturilor Natura 2000 şi a 
beneficiilor socio-economice ale acestora

Ÿ Diminuarea impactului grupurilor țintă 
asupra conservării zonei

Ÿ Schimb de experienţă cu alte proiecte LIFE 
participare la conferințe internaționale

Ÿ Participare la conferințe naționale / 
internaționale

 REZULTATELE PROIECTULUI : 
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 BENEFICIARI :

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

5 ANI 

BUGETUL PROIECTULUI

1.266.068 €

CONTRIBUȚIE  UE

885.731  €

TEREN ACHIZIȚIONAT / CONCESIONAT ÎN CADRUL 
PROIECTULUI 

5.36 HA

PARTICIPANȚI ÎN CADRUL 
ECOLOGIZĂRILOR

1120

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ CU 
COMUNITĂȚILE LOCALE 

153 PERSOANE

NUMĂR DE PUIEȚI PLANTAȚI PENTRU 
RESTAURARE HABITATE PRIORITARE

29.000

NUMĂR DE PUIEȚI PLANTAȚI PENTRU ÎMPREJMUIRE / 
PROTECȚIE HABITATE PRIORITARE 

132.000

NUMĂR CONFERINȚE INTERNAȚIONALE / 
SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ 

 6

NUMĂR DE ANGAJAȚI

42

Institutul	Național	de	Cercetare	–
Dezvoltare	în	Silvicultură	“	Marin	Drăcea”	
Str.	Cloşca	nr.	13,	Braşov
Tel:	0268	419936;	Fax:	0268	415338;
E-mail:	bear@icaswildlife.ro
www.icaswildlife.ro

Fundația	Carpați	
Str.	Lungă	nr.	167,	Braşov
Tel:+40	744	359	862;	Fax:+40	268	413	772;
Tel:+40	744	359	862	
e-mail:of�ice@fundatiacarpati.ro
http://www.fundatiacarpati.ro/formarsh/
https://www.facebook.com/lifeformarsh/
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Universitatea	Transilvania	din	Brașov	-
Facultatea	de	Silvicultură	și	Exploatări	Forestiere	
Str.	Bulevardul	Eroilor	29,	Brașov	500036
Tel:	+40	268	413000	Fax:	+40	268	410525
E-mail:	rectorat@unitbv.ro
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LOCALIZAREA PROIECTULUI :
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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

DEALUL CETĂŢII LEMPEŞ – MLAŞTINA 
HĂRMAN (ROSCI0055)

Suprafața: 370 ha
Localizarea geografică: Lat. N 45.0058611
                                         Long. E 25.0054527
Bioregiunea: Continentă
Altitudinea: 506-702 m

ANALIZA GRUPURILOR DE INTERESE ȘI A CONTEXTULUI SOCIO- ECONOMIC DIN 
ZONA PROIECTULUI

Ca locuitor al acestei zone, considerați că aveți un stil 
de viață sănătos?

Considerați că aceste arii protejate sunt necesare 
în această zonă?

Comunităţile locale au devenit mai conştiente că reglementările unor activităţi în ariile protejate vin în sprijinul conservării durabile a 
resurselor din zonă pentru a putea fi folosite pe termen lung. Astfel, ariile protejate contribuie la asigurarea unei calităţi ridicate a vieţii şi 
pentru urmaşii comunităţilor actuale din zona celor 2 arii protejate. Ei beneficiază de peisaj, locuri de recreere, aer curat, apă potabilă.



ANALIZA REGIMULUI HIDRO–PEDOLOGIC AL SIT-URILOR
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bararea canalului

A fost construit un model hidrologic pentru surprinderea 
direcţiilor de scurgere și pentru simulare diferitelor 
scenari (utilizând MIKE SHE) în vederea stabiliri 
măsurilor de management hidrologic cu măsuri de 
management hidrologic. Pe baza simularilor hidrologice 
au fost scoase în evidență urmatoarele aspecte:

o decopertarea terenurilor duce la obținerea 
unui efect nesemnificativ

o realizarea unui foraj de adâncime și 
alimenatra cu apa din al doilea strat al panzei freatic are 
ca efect secundar scurgerea din primul strat al pânzei 
freatice în foraj în perioada când acesta nu este utilizat

o blocarea canalelor are efectul cel mai bun în 
cee ce priveste cresterea nivelului în mlaștini, însă are 
același efect și în suprafeţetele învecinate care nu fac 
parte din aria protejată

o în urma monitorizării s-a constatat că nivelul 
de saturație în sol este foarte puţin influenţat de 
cantitatea de precipitaţii 

Nivelul apei subterane față de suprafeța solului, în mlaștina Hărman (reprezentarea hidroizobatelor)

REZULTATELE ANALIZELOR: 
Ÿ Direcția fluxului de apă subterană este de la sud-vest la nord-est;
Ÿ Acumularea apei se realizează în partea de nord-est a zonei modelate;
Ÿ Suplimentarea apei folosind ape freatice extrase de la adâncimi mari, printr-o inundare controlată a zonei 

poate avea unele efecte în timpul inundațiilor, dar dacă inundarea este oprită, puțurile folosite pentru a 
ajunge la apele subterane modifică semnificativ apa de suprafață prin atragerea ei în interior;

Ÿ Blocarea canalului, care este la limita estică a teritoriului, va afecta numai zona respectivă, efectul așteptat îl 
reprezintă apariția (activarea) de noi izvoare în mlaștină;

SCENARII PRIVIND RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ :
  

CUMPĂRAREA DE TERENURI ȘI PLATĂ COMPENSATORIE UNICĂ ÎN INTERIORUL 
ARIILOR NATURALE

În cadrul proiectului s-au achiziționat 5.36 ha de teren special pentru a se asigura menținerea habitatelor de 
mlaștină și de pădure, 3.36 reprezintă terenuri închiriate pe o perioadă de 30 de ani, în vreme ce 2 ha reprezintă 
teren cu plată compensatorie unică al cărui proprietar este Fundația Carpați (Beneficiarul proiectului).



În cadrul proiectului s-au amplasat 370 borne ancorabile din beton pe o 
suprafaţă totală de 727 ha, pentru a delimita și materializa limitele sit-
urilor.

În vederea protejării gardului viu instalat pentru împrejmuirea 
mlaștinilor periclitate s-a montat un gard de lăturoaie (23.300 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.

DELIMITAREA ȘI MATERIALIZAREA LIMITELOR SITURILOR ROSCI0170 ȘI 
ROSCI0055 ȘI  ÎMPREJMUIREA  CU GARD VIU A MLAȘTINILOR PERICLITATE 
HABITAT PRIORITAR 7210*
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REFACEREA STĂRII NATURALE, CONSERVAREA ȘI SPRIJINIREA PROCESELOR 
ECOLOGICE ÎN PĂDURILE ALUVIALE DE LA PREJMER, HABITAT PRIORITAR 91E0*

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. 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. 

S-a recoltat aproximativ un kg de semințe din arbori seminceri situați în 
apropierea habitatului, din care s-au 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.

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 s-
a determinat cantitatea semănată, rezultând astfel 714 semințe la m², 
pentru 60 de suprafețe de probă (fiecare având o mărime de 1.5 m²). 



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.

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.

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. 

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. 

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.

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 Drăc. 

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. 
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MĂSURI  DE AJUTORARE A REGENERĂRII PENTRU VEGETAȚIA DE SILVOSTEPĂ 
EUROSIBERIANĂ CU QUERCUS SP  DIN HABITATUL  PRIORITAR 91IO*
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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 
colectându-se aproximativ 40 de kg de ghindă), aceasta fiind păstrată în 
condiții similare.

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.

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.

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, studenții de la Facultatea de Silvicultură și 
Exploatări Forestiere 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.

După terminarea campaniei de plantare a puieților de stejar, Fundația 
Carpați împreună cu INCDS “Marin Drăcea” 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. 



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.

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. 

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.

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. 

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.

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. 

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 probleme 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. 

REFACEREA ECOLOGICĂ ȘI CONSERVAREA MLAȘTINILOR DE LA PREJMER ȘI 
HĂRMAN, HABITAT PRIORITAR 7210*
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Cele mai mari probele întâmpinate, în afară de plantele invazive au fost 
legate de incedierile provocate de pășunat, permanent s-au făcut 
sesizări către Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, 
Primării, Poliția Locală în vederea soluționării problemelor. 

Încă de la începutul proiectului speciile de plante vizate: Liparis 
loeselli, Ligularia sibirica și Adenophora liliifolia au fost localizate 
pentru a se monitoriza evoluția acestora, preluându-se de asemenea și 
coordonatele GPS. Locațiile speciei Liparis loeselli au fost 
semnalizate în teren cu ajutorul unor țăruși din lemn.

Ca urmare a consultării experților din cadrul proiectului s-a optat 
pentru recoltarea capsulelor de Liparis loeselli în luna Septembrie a 
anului 2016. De la cele două exemplare de Liparis loeselli s-a recoltat 
un număr de 6 semințe, care au fost supuse procedurilor de înmulțire in 
vitro. În vederea studierii amănunțite a condițiilor locale prielnice 
dezvoltării s-au recoltat și probe de sol, care au fost analizate ulterior.

Pentru cultivarea pe mediul de cultură tratarea semințelor s-a 
realizat astfel: 
Ÿ S-au sterilizat semințele cu o soluție de hipoclorit de sodium 

surfactanți neionici, surfactanți cotionici 10% timp de 10 minute;
Ÿ Semințele s-au spălat cu apă sterilă (3x);
Ÿ Semințele au fost plasate pe mediul de cultură solid MS (PH 7,12) în 

condiții de sterilitate;
Ÿ După inoculare probele au fost plasate la întuneric, la o temperatură 

de 22 °C.

Pentru a cultiva semințelele s-au urmat pașii :
Ÿ I: Semințele au fost inoculate pe sol din locul de origine al speciei 

(mlaștina Hărman).
Ÿ II: O altă parte a semințelor s-au cultivat în sol în care se dezvoltă 

orhideele terestre (Ludisia discolor), în seră (la aceasta orhidee din 
genul Ludisia s-a identificat prezența fungilor micorizanți). 
Prezența acestor fungi facilitează desfășurarea germinării, creșterii 
și dezvoltării orhideelor. 

În ceea ce privește specia Ligularia sibirica s-a reușit obținerea unui 
număr dublu de exemplare (peste 100 de exemplare) față de cel 
înregistrat la începutul proiectului. În ceea ce privește specia 
Adenophora liliifolia s-a reuși obținerea a peste 400 de exemplare. 
Pentru multiplicarea semințelor s-a colaborat cu specialiști de la 
Grădina Botanică Cluj.

Înmulțirea acestor specii a fost facilitată de interzicerea pășunatului, 
eliminarea plantelor invazive, acțiunile întreprinse pentru 
împiedicarea răspândirii incendierilor  (bandă de arătură). 

În ambele mlaștini au fost executate permanent lucrări de curățire a 
speciilor forestiere atât în drenuri cât și în mlaștină. Dificultăți au fost 
întâmpinate atât cu plantele invazive care au capacitate ridicată de 
lăstărire, mai ales în anii în care sezonul de vegetație a fost mai lung 
(2013), dar și cu incedierile provocate, permanent înaintându-se 
sesizări în vederea soluționării problemelor identificate. Activitatea de 
eliminare a plantelor invazive s-a desfășurat anual, utilizându-se 
tractorul achiziționat în cadrul proiectului, dotat cu o tocătoare de 
resturi vegetale, fapt care a facilitat încetinirea procesului de creștere al 
acestora. 
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Activitățile umane cu impact negativ de la începutul proiectului
Ÿ Păşunatul şi trecerea animalelor domestice (ovine, bovine, porcine) prin cele două situri;
Ÿ Conturbarea regimului hidric natural; 
Ÿ Fărâmiţarea proprietăţii şi a habitatelor;
Ÿ Incendiile provocate de fermieri; 
Ÿ Turismul necontrolat;

S-a urmărit în cadrul acestei activități reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare.

Activități întreprinse:
Ÿ patrulare permanentă cu echipe mixte (Fundația Carpați și INCDS Marin Drăcea);
Ÿ întâlniri cu primarii (Fundația Carpați, INCDS Marin Drăcea, Universitatea Transilvania);
Ÿ întâlniri crescători de animale de pe razele localităților din Sânpetru, Prejmer și Hărman;
Ÿ reducerea impactului pășunatului și a turismului dezorganizat;
Ÿ bariere naturale formate din bușteni și pământ, bandă de teren 4 km² (discuită și mărunțită);

S-a urmărit diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului, creşterea gradului de informare cu privire la 
activitățile derulate în cele două situri Natura 2000 care fac parte din aria proiectului și asigurarea unui feedback 
necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului prin:

Ÿ Elaborarea materialelor de promovarea a proiectului și a rezultatelor acestuia: broșuri, mape, tricouri, 
pixuri, flayere, stiker, etc.

Ÿ Diferite întâlniri privind pășunatul excesiv, a zonelor interzise acestei activități, a sancțiunilor de aplicat în 
cazul pășunatului în aceste zone;

Ÿ Conferința de început și de final a proiectului;
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REDUCEREA IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA HABITATELOR PRIORITARE DIN 
ARIA PROIECTULUI

PROMOVAREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR PROIECTULUI

21 aprilie 2016- Întâlnire reglementare pășunat  

2016- Scopul organizării acestei întâlnirea fost de a 
prezenta stadiul Proiectului LIFE FOR MARSH și noile 

reglementări privind activitățile antropice din siturile 
Natura 2000, astfel încât să nu afecteze obiectivele de 

conservare ale celor doua situri și să se găsească soluții 
pentru rezolvarea problemele existente.

2015 – Întâlnire reglementare pășunat – C5 
Întrunire cu factorii interesați pentru stabilirea modului de 

folosire a zonelor de pășunat la care au fost invitați 
crescători de animale de pe razele primăriilor din Sânpetru, 
Prejmer și Harman, alături de reprezentanți ai APIA Brașov, 
ai Direcției Agricole Brașov, Gărzii de Mediu, Agenția de 
Protecție a Mediului Brașov, Direcției Silvice Brașov și 

Prefecturii Brașov.

2013 – Întâlnire în vederea stabilirii modului de 
reglementare a pășunatului, a zonelor interzise acestei 

activitati, a sancțiunilor de aplicat în cazul păsunatului în 
aceste areale. Întâlnirea face parte din acțiunile menite a 

diminua impactul antropic în sit (Activitatea C5) și a reunit 
reprezentanți ai Primăriilor Hărman, Sânpetru, Gardei 
Naționale de Mediu, Agenției de Protecție a Mediului, 

Direcției Silvice Brașov și echipa proiectului.

Materiale informative realizate in cadrul 
proiectului

24.03.2014 – Prezentarea proiectului LIFE for 
MARSH elevilor Grupului Scolar Forestier 

Campina

Septembrie 2017 Conferința finală a 
proiectului 

,,Restaurarea și ajutorarea proceselor naturale 

în pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și Hărman”

PROIECT LIFE 11NAT/ RO/ 828
„Proiect finanţat din Fonduri Europene”

Ligularia sibirica Liparis loeselii Adenophora lilifolia
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CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU PROMOVAREA SCI-URILOR ŞI A 
BENEFICIILOR SOCIO-ECONOMICE

Campania de informare a vizat implicarea publicul larg din zona proiectului, respectiv comunităţile locale şi elevii 
din localitățile Braşov, Sânpetru, Hărman, Podul Oltului, Lunca Câlnicului, Prejmer, urmărind să crească nivelul de 
conştientizare asupra importanţei habitatelor, speciilor şi a peisajelor din siturile Natura 2000 și a proprietariilor şi 
administratoriilor de păduri şi situri Natura 2000 la nivel local şi naţional. 

La ecologizările organizate de către Beneficiarul Fundația Carpați împreună cu beneficiarii asociați INCDS “Marin 
Drăcea” și Universitatea Transilvania au participat anual studenți ai Facultății de Silvicultură și Exploatări 
Forestiere, elevi la școala primară, elevi la școala generală, elevii Liceului de Științe ale Naturii ,,Emil Racoviță” 
Brașov, precum și alte ONG-uri locale.

S-au realizat 3 schimburi de experienţă cu localităţi în următoarele zone similare:
Ÿ Parcul Național Donau-Auen, Orth an der Donau, Austria (26-29 iunie 2014)
Ÿ Parcul Național Donau-Auen, Orth an der Donau, Austria și Ferto Hansag, Ungaria (28 Noiembrie -1 

Decembrie 2013)
Ÿ Parcul Național Donau-Auen, Orth an der Donau, Austria (Iunie 2013)

DIMINUAREA IMPACTULUI GRUPURILOR ȚINTĂ ASUPRA CONSERVĂRII ZONEI

Parcul Național Donau-Auen, Orth 

an der Donau, Austria (26-29 iunie 2014)

Parcul Național Donau-Auen, Orth an der Donau, Austria 

și Ferto Hansag, Ungaria (28 Noiembrie -1 Decembrie 2013)

Parcul Național Donau-Auen, Orth an der 

Donau, Austria (Iunie 2013)

Aprile 2014 Ecologizare în zona de
 implementare aproiectului

Săptamâna verde LIFE FOR MARSH 
aprilie 2016

2013 – Ecologizare Pădurea Prejmer si 
Mlaştina Hărman
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În cadrul proiectului s-au realizat două trasee tematice:

“Prin Mozaicul naturii” 
Punct de plecare: Cetatea Prejmer pentru Mlastina Prejmer, respectiv Popasul Căprioara pentru Pădurea Prejmer.
Durata de parcurgere este de 2-4 ore.

 “Natura pas cu pas”
Punct de plecare: Hărman-Dealul Lempeș-Sânpetru, este un traseu în două sensuri – se poate porni fie din 
localitatea Hărman (de lângă Cetatea Hărman), fie din localitatea Sânpetru (de lângă Biserica Fortificată). 
Activitățile disponibile sunt drumeția, observarea florei și a faunei. De-a lungul traseului sunt amplasate 6 panouri 
informative, două dintre ele au caracter informativ, conținând informații generale despre traseu – introducere, o 
schiță a traseului, durată parcurgere, activități disponibile, fiind amplasate lângă bisericile fortificate.  Restul conțin 
informații despre mlaștină, circuitul apei în natură, bătrânul stejar, speciile de plante caracteristice sitului, fauna 
specifică zonei.
Durata de parcurgere este de 2-4 ore

Panou amplasat în mlaștina Prejmer - Misterul Mlaștinii

Excursie Dealul Cetății Lempeș 2015 Șc.19 Brașov Mlaștina Prejmer - din cadrul traseului tematic

 Excursie pe traseul tematic 2015 Șc gen. Sanpetru.
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SCHIMB DE EXPERIENŢĂ CU ALTE PROIECTE LIFE, PARTICIPARE LA CONFERINȚE 
INTERNAȚIONALE 

În cadrul proiectului s-au realizat schimburi de experiență cu următoarele proiecte:

Anglesey and Lleyn Fens - Restoring Alkaline
and Calcareous Fens within the Corsydd Mon

a Llyn (Anglesey & lleyn Fens) SACs in Wales
LIFE07 NAT/UK/000948

Beneficiar: Natural Resources Wales (replaced 
Countryside

Council for Wales)

Durata proiectului 01.02.2009-31.03.2014

Buget total 5,401,793.00 €
Contribuția UE 2,678,560.00 €

Locația Proiectului - Marea Britanie 

 Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative
pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos 
din zona central-estică a Carpaţilor Orientali

LIFEURSUS – LIFE08 NAT/RO/000500

Beneficiar: Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Vrancea

Durata proiectului:15.01.2010-20.12.2013 

Bugetul total: 515.066 €
Contribuţia Comisiei Europene: 386.300 € (75% 

din totalul bugetului)
Contribuţia Ministerului Mediului: 128.766 € 

Îmbunătățirea conectivității populațiilor 
de urs și lup cu ajutorul unei rețele 
regionale de situri Natura 2000 în 

România
LIFE CONNECT CARPATHIANS

 LIFE 12 NAT/UK/001068

Beneficiar: Fauna & Flora International 
(FFI) – Beneficiar coordonator

13-15 Nov 2013 Participare conferinţă finală
 LIFE URSUS ( LIFE08NAT/RO/000500) Tuşnad

9-11 octombrie 2013Deplasare Proiect 
LIFE ,,ANGLESEY LLYN FENS RESTORATION”
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PARTICIPARE LA CONFERINȚE  NAȚIONALE / INTERNAȚIONALE

“ICP Forest Meeting of heads of the laboratories”, pe 
problema asigurări calității analizelor de laborator pedologice 

și foliare (QA/QC) 

7th World Congress on Ecological Restoration 
(SER), Brazilia

Annual Zoological Congress of 
“Grigore Antipa” Museum (CZGA)

Deplasare perioada 23 August – 5 Septembrie 2017, la al VII-lea Congres “The 
Society for Ecological Restoration (SER)” organizat în parteneriat cu "Brazilian 
Society for Ecological Restoration (SOBRE)" și "Ibero-American & Caribbean 

Society for Ecological Restoration (SIACRE)", unde personalul din cadrul 
proiectului LIFE FOR MARSH au avut prezentări orale cu rezultatele proiectului 

și postere

Poster în cadrul Congresului Zoologic 
Internațional

 ,,Grigore Antipa,, 18-21 Noiembrie 2015, 
București 

Water management in Harman Marsh using a 
Mike She model

ICP Forest Meeting of heads of the laboratories, pe problema asigurări calității 
analizelor de laborator pedologice și foliare (QA/QC) 

18-21 septembrie 2013

Septembrie 2016

Congresului Internațional Planet at the 
cross road desfășurat în Honolulu, SUA 
și organizată de International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)



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.

Poze : Life for Marsh
Concept : Vodă Maria Giorgiana, Fedorca Ancuța
Autori : Fedorca Ancuța, Ionescu Georgeta
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