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1. Date generale: 

Materializarea în teren a limitelor este impusă de necesitatea cunoaşterii cu exactitate a 

limitelor şi a vecinătăţilor acestora, datorită faptului ca siturile sunt situate în zone în care presiunea 

antropică este deosebit de mare, ca urmare a dezvoltării urbane a zonei, a activităţilor agricole şi a 

potenţialului de agrement al zonei. Delimitarea graniţelor celor două situri prin utilizarea bornelor 

topografice s-a considerat utilă pentru conservare din următoarele considerente: 

 Presiunea mare antropică asupra celor două situri venita atât din partea proprietarilor, 

administraţiilor locale şi instituţilor nu poate fi stopată legal in ultima instanţă decât prin aplicarea 

sancţiunilor. Acest fapt este contestat de cei sancţionaţi prin neexistenţa materializarii limitelor 

siturilor. In eventualitatea soluţionării in instanţă a acestor sancţiuni cei reclamaţi câştigă invocând 

neexistenţa bornelor de delimitare.  

 Eficienţa celorlaltor măsuri de conservare propuse în proiect poate fi afectată de lipsa delimitării 

legale din teren, prin invocarea aceluiaşi pretext. 

 Împrejmuirea este necesară în vederea asigurării  protecţiei habitatului de mlaştină în zonele 

expuse impactului antropic concretizat în exploatarea agricolă şi zootehnică a zonelor respective. De 

asemenea  constituie un obstacol  fitosanitar pentru prevenirea apariţiei şi dezvoltării ciupercilor de 

carantină.  Gardul de lăturoaie  este provizoriu  şi este necesar pentru a evita distrugerea gardului viu 

de către animale până când acesta ajunge la dimensiunile optime.  

S-a ales soluţia gardului viu întrucât aceasta va permite o protecţie eficientă  şi un loc de 

refugiu pentru faună, nefiind o fragmentare pentru deplasarea animalelor cum ar fi fost cazul unui gard  

din sârmă ghimpată.   

 

2. Obiectivele acţiunii: 

a). Efectuarea de măsurători topografice pentru stabilirea cu exactitate a limitelor celor 2 situri, iar 

apoi în urma măsurătorilor, amplasarea de borne şi marcaje pe perimetrul acestora. 

b). Realizarea unei împrejmuiri din gard viu pe trei rânduri de puieţi cu specii arbustive specifice 

condiţiilor ecologice ale zonei. 

Obiectivele sunt realizabile în cadrul proiectului. Atingerea acestor obiective respectă schema 

de implementare a proiectului. 

3. Rezultate aşteptate: 

a).  2 situri Natura 2000 în suprafaţă de 727 ha, delimitate în teren prin 370 borne topo,  

b).  2 suprafeţe mlăştinoase în suprafaţă de 5,42 ha, protejate prin gard viu cu 132.000 puieţi 
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4. Lucrări efectuate în perioada anterioară 

4.1. Efectuarea de măsurători topografice pentru stabilirea cu exactitate a limitelor celor 

2 situri şi amplasarea bornelor topografice pe perimetrul acestora 

Obiectivul a început să fie implementat în luna noiembrie (semestrul IV al proiectului/2012) şi 

a constat în primă fază în documentarea prealabilă pe hărţi şi planuri topografice existente. Aceste 

planuri au fost preluate de la primării şi analizate împreună cu echipa proiectului.  

După consultarea tuturor planurilor celor două situri s-a întocmit inventarul de coordonate 

iniţial al celor două perimetre. 

Aceste planuri au fost preluate de la primării şi analizate împreună cu echipa proiectului, după 

care s-au realizat măsurători topografice pe conturul aproximativ al perimetrelor, cu evidenţierea 

detaliilor caracteristice. 

Foto nr. 1. Ridicare topografică Dealul Lempeş          Foto nr. 2. Bornă top Pădurea Prejmer 

                          

Puncte au fost determinate cu aparatură GPS de precizie geodezică (GPS RTK în dublă 

frecvenţă), în locurile unde vizibilitatea la distanţă era obturată de obstacole naturale iar restul cu 

ajutorul aparaturii topografice (staţie totală), acolo unde vizibilitatea era corespunzătoare. 

Determinarea coordonatelor s-a făcut în sistemul de coordonate STEREOGRAFIC 1970.  

După stabilirea amplasamentului definitiv al celor două situri s-a stabilit amplasamentul 

definitiv al bornelor iar apoi a început etapa de bornare a principalelor puncte caracteristice de contur. 
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Au fost amplasate un număr de 370 borne ancorabile din beton. Fiecare bornă a fost marcată pe 

partea superioară cu discuri din plastic, având gravate pe ele codul ariei protejate (ROSCI 0055 sau 

ROSCI 0170). Bornele sunt din beton aditivat, pentru a nu fi afectate de apă şi intemperii.  

Foto nr. 3 Amplasarea unei borne topografice 

 

Foto nr. 4 Borne topografice amplasate în teren (toamna şi iarna) 

            

În anul, 2016, sa remonitorizat situatia bornelor distruse si pe baza datelor 

obtinute a reiesit ca avem un numar de 65 de borne distruse. Aceste borne au fost 

inlocuite si unde acestea erau localizate in apropierea terenurilor agricole sau a 
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drumurilor de tractor a fost stabilita o noua pozitie pentru ca acestea sa nu mai fie 

deteriorate in viitor, mai ales ca peste 70 % din bornele distruse erau amplasate in aceste 

zone sensibile.  

Foto nr. 5 Borne topografice distruse și înlocuite 

            
 

4.2. Realizarea unei împrejmuiri din gard viu pe trei rânduri de puieţi cu specii arbustive 

specifice condiţiilor ecologice ale zonei 

Împrejmuirea cu gard viu al celor două mlaștini au rolul de-a proteja și delimita perimetrul 

habitatelor importante din mlaștină, precum și rolul de-a oferi hrană și adăpost pentru diferite specii de 

mamifere mici și păsări, care se găsesc în zona celor două arii naturale protejate. 

 Gardul viu a fost realizat pe trei rânduri de puieţi formaţi din următoarele specii: lemn câinesc 

(LC), măceş (MA), porumbar (PO) şi sânger (SG);  

Plantarea puieţilor a fost facută după urmatoarea schemă: 3 LC + 3 MA + 3 PO + 1SG = 1 metru 

liniar;  distaţa între rânduri = 30 cm.;  

 Gardul de lăturoaie este format din stâlpi din lemn rotund/dreptunghiular din fag cu 

dimensiunile de 12-18 cm, înălţimea de 230-250 cm, amplasaţi la 2.50-3.30m distanta şi din rigle/ 

lăturoaie din răşinoase cu lungimea de 3-5 m.  Riglele sunt dispuse între stâlpi pe 4-5  rânduri la max. 

30cm intre rânduri. Înălţimea gardului este cuprinsă între 150 - 160 cm. La mijlocul distanţei dintre 

stâlpi, a fost montat încă un stâlp din riglă de lemn, care are rolul să rigidizeze suplimentar 

ruglele/lăturoaiele orizontale. Au fost executata trei poarti de acces pentru diferite intervenţii de 

urgenţă. 
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Executarea propriu zisă a  împrejmuirii din gard viu, a fost realizată în mai multe etape:  

 pregătirea puieţilor 

Foto nr. 6. Groapă de mocirlit puieţii la Hărman 

   

 Pregătirea terenului înaintea instalării gardului viu 

Foto nr. 7 Îndepărtarea vegetaţiei                           Foto nr. 8 Pregătirea terenului mecanizat 

      

- Pregătirea primară a puieţilor pentru 

plantare începe cu fasonarea rădăcinilor, 

adică înlăturarea porţiunilor vătămate şi 

netezirea rănilor de pe rădăcinile mai groase 

de 3-4 mm. Rădăcinile mai subţiri de 3 mm 

se curtează la 4-5 cm, dacă sunt vii, sau se 

suprimă de la bază dacă sunt uscate.   

- Puieţii înainte de plantat se mocirlesc într-

un amestec de apă, balegă proaspătă (dacă 

este disponibilă) şi pământ, în proporţii 

egale. Această operaţiune este importantă 

pentru că startul de mocirlă asigură o mare 

umiditate în jurul rădăconilor, realizeză o 

mai bună aderenţă cu solul şi stimulează 

vindecarea rădăcinilor. 

Din acest moment puieţii sunt pregătiţi 

pentru plantat. 
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 Pregătirea patului de plantat şi plantarea puieţilor pentru formarea gardului viu 

la mlaştina Hărman 

Foto nr. 9 Pregătirea patului de plantat            Foto nr. 10 Plantatul puieţilor pentru gardul viu 

          

 

 Instalarea gardului de lăturoaie pentru potecţia gardului viu 

Foto nr. 11 Instalarea stâlpilor pentru gard         Foto nr. 12 Montarea gardului de lăturoaie 
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Foto nr. 13. Gardul viu şi gardul de lăturoaie proaspăt instalat la mlaştina Hărman 

                                                                        

 

Foto nr. 14. Gardul viu şi gardul din lăturoaie la mlaştina Hărman, văzut de pe Dealul Lempeş 
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Foto nr. 15. Gardul viu şi gardul din lăturoaie la mlaştina Hărman, văzut din satelit la data 24.07.2013 

 

Sursa: Google earth 

Foto nr. 16 Început instalare gard viu mlaştina  Foto nr. 17 Finalizat gard viu şi lăturoaie                          
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Foto nr. 18 Început instalare gard viu mlaştina  Foto nr. 19 Finalizat gard viu şi lăturoaie                          

        

 

Foto nr. 20 Gard viu şi gard de lăturoaie finalizat în toamna anului 2013 la mlaştina Prejmer 
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Gardul din lăturoaie va fi demontat după ce funcţia sa va putea fi preluată de gardul viu (anul 

IV).  Materialul lemnos din gard va fi folosit  după demontare la repararea construcţiilor efectuate în 

activitatea C5.   

Foto nr. 21  Suprafaţă de probă  pentru monitorizarea evoluţiei gardului viu 

      

 lucrări de întreţinere a gardului viu 

Gardul viu se întreţine în perioada de vără prin 2 lucrări: irigarea puieţilor şi descopleşirea acestora. 

Procedura se repetă atâta timp cât este nevoie în funcţie de condiţiile meteorologice. 

La mlaştina Hărman, irigarea puieţilor s-a realizat de două ori, iar degajarea acestora s-a realizat de 3 

ori. 

Foto nr. 22  Irigarea gardului viu la mlaştina Hărman (în două perioade diferite) 

   

 

 

- în mlaştina Hărman au fost instalate 6 

suprafeţe de probă; 

- în mlaştina Prejmer au fost instalate 5 

suprafeţe de probă. 

 

Suprafeţele de probă au lungimea de 10 

ml şi sunt constituite din 98-101 puieţi. 

Acestea sunt materializate la capăt cu 

ţăruşi din lemn, vopsiţi la vârf cu vopsea 

roşie. 

 

Suprafeţele de probă se monitorizează 

anual 
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Foto nr. 23 Degajarea puieţilor la mlaştina Hărman în prima perioadă 

     

 

Foto nr. 24 Degajarea puieţilor la mlaştina Hărman în a doua perioadă 

     

 

Foto nr. 25 Degajarea puieţilor la mlaştina Hărman în a treia  perioadă 
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În anii  2016 și 2017, în paralel cu actiunile de întreținere și completare la gardul 

viu au fost realizate actiuni de intretinere si  pentru  gardul de laturoaie unde am 

executat o lucrare suplimentara de imprejmuire a canalului din zona „Stana Popii” cu 

328 metrii liniari de gard si de asemenea acesta a mai fost reparat in ambele mlastini pe 

toate portiunile care prezentau urme de degradare. Intretinerea acestuia a fost efectuata 

prin schimbarea stalpilor si repararea sa pe o lungime totala de 562 metrii liniari.  

Pe baza experientei din anii anteriori a fost regandita schema de plantare in functie de 

speciile care au avut un proctentaj mai mare de reusita, astfel expertii din cadrul 

proiectului au stabilit o nouă formulă de plantare. Porumbarul a fost înlocuit de păducel, 

măceş şi salcie, iar sângerul ocupa acum un procent mai mare în schema de plantare. De 

asemenea au mai fost plantate  paţachină, corcoduş   şi cătină pe porţiunile mai ridicate 

din mlaştină. 

Astfel lucrările de împrejmuire cu gard viu  au fost continuate si în luna 

septembrie 2017, dar de data aceasta cu noua schema de completare a gardului viu în 

cele două suprafeţe mlăştinoase din aria proiectului şi anume: 

Foto nr.26 Completări gard viu în anul 2017 
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5. Rezultate obţinute în perioada de implementare a proiectului 

  Siturile ROSCI0170 ŞI ROSCI0055 în suprafaţă de 727 ha, delimitate în teren prin 370 borne 

topografice. Activitate finalizată în septembrie 2013. 

 Mlaştina Hărman înrejmuită  cu 1200 ml de gard viu,  format pe parcursul a 4 ani dintr-un total 

36.780. buc. puieţi plantați în diferite perioade. 

 Mlaştina Prejmer înprejmuită cu 4100 ml de gard viu, format din format pe parcursul a 4 ani 

dintr-un total 96.013. buc. puieţi plantați în diferite perioade. 

Pentru împrejmuirea mlaștinilor din  ROSCI0170 ŞI ROSCI0055 s-au utilizat în total 

132.793 puieți 

Foto nr. 27. Gard viu la mlaștina Hărman în toamna 2016 

 

Foto nr. 28. Gard viu la mlaștina Hărman în toamna 2017 
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Foto nr.29 Gard viu Hărman anul 2013             Foto nr.30     Gard viu Hărman anul 2017 

        

 

6. Probleme şi dificultăţi întâlnite 

În realizarea obiectivului 1, au fost întâmpinate dificultăţi constând în principal în procurarea 

planurilor topografice care au stat la baza stabilirii amplasamentului siturilor. De asemenea, au fost 

dificultăţi în stabilirea amplasamentului bornelor în locurile unde coordonatele din acte se suprapun 

peste proprietăţi particulare. În aceste locuri bornele au fost amplasate la limita proprietăţii. În locurile 

unde bornele nu au putut fi montate exact pe conturul sitului (coordonatele sitului în punctele 

respective fiind pe traseul unor drumuri, în canale de apă, sau în interiorul proprietăţilor particulare), 

bornele s-au amplasat de regulă cât mai aproape de lizieră, astfel încât să nu fie expuse distrugerilor.  

Un procent de 18% din borne au fost distruse. Acest procent foarte mare  de borne distruse se 

datorează în principal ciobanilor şi fermierilor care fie din lipsă de ocupaţie, fie din răutate sau greşeală 

(prezenţa bornelor în apropierea proprietăţii sau a terenului agricol), le-au distrus.  Ne asumăm 

greşeala pentru bornele amplasate la marginea drumurilor de tractor, care au fost distruse în urma 

trecerii căruţelor şi tractoarelor.  

Deşi la toate întălnirile cu comunităţile locale li s-a explicat faptul ca rolul bornelor este unul  

informativ nu coercitiv, vandalizările ramân încă în procent mare. Propunem ca în paralel cu montarea 
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bornelor lipsă se va face încă o informare a proprietarilor de terenuri în privința aceastei situaţii. 

Prinderea în flagrant a distrugerilor este aproape imposibil de realizat în cazul terenului agricol, însă se 

pot da amenzi  pentru celelalte cazuri.   

 Pentru instalarea gardului viu la mlaştina Prejmer a intervenit o întârziere de o lună în 

demararea acţiunii practice în teren, în perioada toamnei (septembrie - noiembrie), datorată 

neclarificării totale a situaţiei proprietăţilor terenurilor din interiorul mlaştinii Prejmer. Pe unele 

terenuri din interiorul sitului ROSCI 0170 Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer, erau amenajate 

două stâne de oi sezoniere, iar proprietarii terenurilor au dat acceptul păşunatului în acea zona. Astfel 

că am fost nevoiţi să găsim soluţii împreună cu autorităţile locale, proprietarii de terenuri şi ciobani, ca 

aceştia să-şi mute stânele în altă parte. În cele din urmă, cele 2 stâne s-au mutat şi acum nu mai 

reprezintă o presiune pentru gardul viu, însă riscul ca pe viitor să se întoarcă, nu este eiliminat, dar 

custodele siturilor va monitoriza în continuare evoluția gardului viu, precum și evoluția potențialelor 

presiuni asupra acestuia. 

În perioada verii a continuat seceta după instalarea gardului viu, fapt care a necesitat 

continuarea udării puieţilor din gardul viu instalat la mlaştina Hărman. Această acţiune a determinat 

însă instalarea trestiei în gardul viu, fapt care a necesitat o a doua intervenţia pentru descopleşirea 

puieţilor. 

După inventarierea din teren a gardului viu a fost realizată în anul 2015, rezultatul fiind sub 

aşteptările preconizate (50% la Hărman şi 30% la Prejmer), a fost stabilită o nouă formulă de plantare. 

Porumbarul va fi înlocuit de păducel, măceş şi salcie, iar sângerul va avea un procent mai mare în 

schema de plantare. De asemenea se vor mai planta paţachină, corcoduş   şi cătină pe porţinule mai 

ridicate din mlaştină. Procentul redus de reuşită poate fi explicat prin faptul că porumbarul şi lemnul 

câinesc nu s-au adaptat condiţiilor din mlaştină, pe de o parte şi prin faptul că frecvent stâna rămasă pe 

teritoriul sitului la Prejmer a păşunat în interiorul mlaştinii. 

Ca urmare a modificărilor planului de plantare pentru unele porțiuni ale gardului viu, 

constatăm că noile specii introduse în acest plan s-au acomodat condiților de sol și umiditate din zona 

proiectului și asigură delimitarea habitaului 7210 *. 

Astfel la împrejmuirea habitatului 7210 * din Mlaștina Prejmer / ROSCI 0170 Pădurea și 

Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer s-a înlocuit specia porumbar cu speciile păducel și salcie, iar 

procentul de sânger s-a mărit (20%). Porumbarul nu s-a adaptat foarte bine condiţiilor din mlaştină. 

În porțiunile mai ridicate din mlaștină s-au introdus sporadic în planul de plantare și speciile: 

paţachină, corcoduş  şi cătină (zona Estică a mlaștinii Prejmer) 
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În porțiunile mlăștinoase din zona gardului s-a plantat doar salcie (aprox 400 m) pe latura 

nordică a mlaștinei Prejmer. 

La momentul acestei raportări împrejmuirea mlaștinilor unde se află habitatul 7210*, cu gard 

viu în zona ROSCI0170 și ROSCI0055 asigură delimitarea habitatului astfel încât să constituie o 

barieră naturală de înaintare a pășunatului în interiorul habitatului 7210 *, reducând esențial riscul 

distrugerii acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 


