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1. Generalități 

 

Refacerea habitatelor de mlaștină degradate se va realiza prin: 

 1.Colmatarea unor porțiuni din drenurile de desecare, din interiorul siturilor vizate  cu 

ajutorul mijloacelor mecanizate (tractor cu lama sau buldozer) se vor colmata / astupa: 

 cca. 2 km de canale de dren în Prejmer; 

 cca. 1 km în Hărman. 

 Acțiunea va fi realizată, în al doilea an de execuție al proiectului, după finalizarea 

activității A4 – Analiza regimului hidro-pedologic al siturilor, după obținerea avizelor necesare.  

 2. Protejarea izvoarelor împotriva colmatării. 

Se vor decolmata 7 izvoare în mlaștina Prejmer și 2 în Hărman, prin: 

 îndepărtarea vegetației și a deșeurilor de pe o rază de 20 m de jur-împrejurul 

izvoarelor; 

 îndepărtarea solului depus accidental în urma unor activități antropice sau prin 

aluviuni torențiale, din dreptul izvoarelor; 

 Considerăm vitală protejarea acestor 7 izvoare împotriva acțiunilor antropice care vizează 

colmatarea, regularizarea, captarea de apă. Acestea afectează regimul hidric al mlaștinii, fiind 

una dintre sursele de alimentare a zonelor umede protejate. Se vor utiliza utilaje mecanice 

specializate. Acțiunea va fi realizată periodic, pe durata proiectului, ținând cont de factorii 

climatici favorizanți și de sezonul de vegetație. 

 3. Tăierea speciilor și scoaterea parțială a cioatelor din vechile drenuri, pentru 

următoarele specii forestiere pioniere: Salix capraea, Salix fragilis, S.cinera, S.viminalis, 

S.purpurea, S.triandra, Populus tremula. Se vor utiliza echipamente (fierăstraie mecanice) și 

utilaje specifice. Acțiunea va fi realizată anual, pe durata proiectului, în timpul verii, pentru a 

diminua la maxim capacitatea de lăstărire a sălciilor și a plopilor. 

 4.   Eliminarea plantelor invasive Solidago Canadensis, Rumex alpinus, Tusilago farfara, 

Cirsium arvense, Urtica dioica, Arctium lappa, Plantago major, Phragmitescommunis, 

Colamagrostis epigeios) prin smulgerea plantelor din rădăcină, tăierea cu secera sau cosirea 

înainte de coacerea semințelor, pe o suprafață de 3,5 ha. Tăierea acestor specii, în timpul 

sezonului de vegetație, pentru a diminua regenerarea lor prin lăstărire va rezolva: diminuarea 

concurenței pentru apă și stăvilirea efectului copleșitor și invadant asupra speciilor ocrotite 

Phragmites communis – stuful – invadează mlaștinile datorită rizomilor lungi, de pe care se 

formează tulpini fistuloase, înalte. Înflorește din iulie până în septembrie. Se elimină prin cosier 
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în sezonul de vegetație, Calamagrostis epigeios – trestia de câmp – este o plantă robustă, 

rizomatoasă, care ocupă pâlcuri exclusiviste. Are fructele zburătoare, ce avantajează specia la 

ocuparea de noi teritorii. Se elimină prin cosire înainte de coacerea fructelor, în luna iunie. 

Solidago Canadensis – sânziana de grădină – este o plantă evadată din cultură și devine 

submontană. Este perenă, poate atinge 2m înălțime și invadează mlaștinile Prejmer și Hărman, 

înlocuind speciile endemice, în special plantele iubitoare de soare și lumină. Se înmulțește prin 

semințe, o plantă producând 15000 – 19000 de semințe, dar și prin lăstari ieșiți din rizomii 

pereni. Din rizomi pot crește până la 300 de drajoni / mp. Poate destabiliza malurile, înlocuind 

plante cu rădăcini mai puternice. Primăvara, înmulțirea se face prin diviziunea tuberculilor sau 

prin semințe. Pentru eliminarea sa este necesară scoaterea plantei din rădăcină. Cirsium arvense 

– pălămida – este o buruiană robustă, cu mare capacitate de refacere vegetativă și care se 

înmulțește și prin semințe (înflorește din iunie până în septembrie). 

 Operațiunea va fi repetată, de mai multe ori, pe toată perioada proiectului, dar va păstra 

caracterul demonstrativ pentru bunele practici utilizate pentru combaterea prin mijloace 

nepoluante a speciilor invazive. Metoda are un caracter inovativ prin specificitatea plantelor 

protejate (nu se cunosc acțiuni similare de protecție a plantelor Adenophora liliifolia, Ligularia 

sibirica, Liparis loeselii) și a celor agresive (concurente).  

 5.Refacerea compoziției floristice a habitatelor de mlaștină prin înmulțirea artificială și 

plantarea speciilor de plante periclitate. Identificarea plantelor și recoltarea semințelor (sau 

butașilor) va fi asigurată de personal calificat. Pregătirea paturilor nutritive și tehnica de cultură 

vor fi coordonate de specialiștii ICAS și UTBV în serele proprii și solariile cumpărate prin 

proiect. Plantarea se va executa cu ajutorul studenților de la UTBV și a specialiștilor de la FC.  

 Principalele aspecte ale tehnicii de înmulțire, vor include următoarele: 

Liparis loeselii   

 Recoltarea fructului (capsule) se face când aceasta s-a copt, adică devine galben-brun; 

semințele se seamănă cât mai repede după recoltare; 

 Pentru însămânțare se folosesc substraturi nutritive similare celor în care crește, în mod 

obișnuit, planta; 

 Pe stratul superior al substratului se pun câteva rădăcini de Liparis loeselii, deasupra 

fiecărui vas se așterne câte o țesătură de in după ce a fost fiartă, marginile țesăturilors se 

împing în jos pe pereții interior ai vaselor, așa încât să fie întinsă deasupra substratului; 

 Pe țesături se presară semințele, pentru asigurarea unei umidități se introduc suporți în 

vase cu apă; 
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 Apa se urcă în suporți și țesătura primește umiditatea necesară; 

 Din rădăcinile de Liparis se dezvoltă, la 25ºC, miceliul ciupercii de simbioză, care trece 

prin țesătură pe care este presărată sămânța; 

 Udarea se face prin absorbția de jos; 

 În condițiile de umiditate constantă, ridicată, sămânța vine în contact cu ciuperca 

simbiotă și începe germinarea; 

 Pentru stimularea creșterii, semințele se tratează cu îngrășăminte lichide; 

 Transplantarea se face la 6-9 luni, puieții transplantați fiind protejați prin umbrire, din 

martie până în septembrie, pentru a evita arderea frunzelor; 

 Pentru menținerea umidității permanente, substratul se stropește cu apă de ploaie sau 

provenită din topirea zăpezii; 

 Transplatarea în teren se face primăvara, când se îndepărtează părțile bolnave ale 

rădăcinilor. 

 

Adenophora liliifolia 

 Semințele se seamănă primăvara, într-un cadru rece și se acoperă cu pământ; 

 Când plantulele sunt destul de mari se vor repica în ghivece individuale și se vor planta în 

teren vara; 

 La trasplantarea în teren, se tine cont de cerințele ecologice ale plantei; soluri profunde 

umede, chiar mlăștinoase, fertile și bogate în humus. 

 Acțiunea se desfășoară vara pentru recoltarea fructelor, toamna și iarna pentru înmulțirea 

în sere și solario, primăvara pentru plantare. Vor fi obținute cca 4000 de plantule, din care 2500 

plantule în ROSCI 0107 (1000 – Ligularia sibirica, 800 – Liparis loeselii, 700 – Adenophora 

lilifolia și 1500 plantule în ROSCI 0055 (700 – Ligularia sibirica și 800 – Liparis loeselii). 

 Lucrările acțiunii C4 Refacerea ecologică a mlaștinilor de la Prejmer și Hărman se 

desfășoară pe toată durata proiectului. Acțiunea va fi implementată de toți partenerii sub 

responsabilitatea ICAS. 

Caracterul inovativ al acțiunii constă din restabilirea stării normale de dezvoltare a plantelor rare, 

prin tehnici de înmulțire, plantare și asigurare a condițiilor optime de vegetație (diminuarea 

concurenței, reducerea agresiunii antropice). 

 

 

 



      
 

RESTAURAREA ŞI AJUTORAREA PROCESELOR NATURALE ȊN PĂDURILE ŞI MLAŞTINILE EUTROFE DE LA PREJMER ŞI HĂRMAN  

( LIFE 11 NAT / RO / 828) 
5 

 

2. Obiective  

Păstrarea şi ajutorarea habitatului prioritar 7210* din mlaştinile de la Prejmer şi Hărman. 

 

3. Rezultate aşteptate 

 

1.  Colmatarea a 3 km de dren.  

2.  Decolmatarea terenului în jurul celor 7 izvoare. 

3. Limitarea extinderii speciilor forestiere pioniere în interiorul mlaştinii din 4 drenuri vechi. 

4.  3,5 ha de mlaştină fără specii ierboase invazive în zonele cu specii protejate.  

5.  Refacerea populaţiei de Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis loeselii. 

 

4. Progresul înregistrat  

 

În perioada martie-aprilie 2013 au fost identificate şi marcate cu GPS-ul în teren, canalele 

de colmatare în cele 2 mlaştini:  

 în mlaştina Hărman au fost identificate şi marcate 2 canale cu lungimea totală de 1,1 km 

lungime. Cele două canale sunt pe limita sitului şi înconjoară mlaştina Hărman pe două 

laturi. Pentru realizarea colmatării pe cale naturală, pe un canal s-a realizat un baraj din 

pământ şi piatră, acest baraj are rolul de-a ridica nivelul apei freatice în sol şi de a 

colmata albia canalului. Aceasta este o colmatare pe cale naturală, care se realizează în 

timp (perioadă 1-5 ani, în funcţie de condiţiile meteorologice). Al doilea canal urmează 

să se colmateze tot pe cale naturala, după realizarea a două baraje din pământ. Acest 

lucru se va realiza după ce înfloresc toate plantele, astfel încât să se evite distrugerea unor 

plante de interes comunitar de pe albia canalelor. 

 în mlaştina Prejmer s-au identificat 5 canale, cu lungimea totală de 2,1 km, care urmează 

să se colmateze în perioadă august-septembrie 2013, după ce plantele ies din starea de 

vegetaţie. 

În perioada martie-aprilie 2013 au fost identificate şi marcate cu GPS-ul în teren 71 de 

izvoare în cele 2 mlaştini, din care s-au ales 7 izvoare pentru protecţie. Două în mlaştina de la 

Hărman şi cinci în mlaştina de la Prejmer. Cele 7 izvoare au fost marcate în teren cu ţăruş de 

identificare, a fost îndepărtată vegetaţia uscată (crengi şi buturugi) şi au fost igienizate. 
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 Au fost identificate 4 zone cu drenuri vechi în teren, iar în perioada iulie-august 2013 a 

urmat tăierea speciilor şi scoaterea parţială a cioatelor din vechile drenuri, pentru a diminua la 

maxim capacitatea de lăstărire a sălciilor şi plopilor. 

A fost identificată şi marcată în teren o suprafaţă cu caracter demonstrativ de 3,5 ha, 

pentru eliminarea plantelor invazive. Această activitate practică în teren s-a realizat înainte de 

coacerea fructelor, pentru a evita eventuala înmulţire. 

În același timp, în perioada august-septembrie 2013 s-au construit alte două baraje în 

mlaștina Prejmer tot în scopul ridicării nivelului pânzei freatice. 

Au fost executate lucrări de întreținere a barajelor existente care au fost construite pentru 

ridicarea nivelului pânzei freatice și colmatarea drenurilor. Izvoarele propuse pentru decolmatare 

au fost monitorizate și unde a fost cazul, acestea au fost curățate din nou. Această acțiune 

urmarește protejarea izvoarelor împotriva acțiunilor antropice care vizează colmatarea, 

regularizarea sau captarea de apă. 

În ambele mlaștini au fost executate lucrări de curățire a speciilor forestiere atât în 

drenuri cât și în mlaștini efectiv. Lucrările au fost efectuate cu ajutorul motofierăstrăului și a 

uneltelor specifice acestei activități. Astfel au fost îndepărtate sălcile și răchită din drenuri, dar și 

exemplare de crușin care creșteau efectiv în mlaștini. Lucrarea a fost repetată în 2014 deoarece 

speciile forestiere pioniere au capacitate mare de lăstărire, iar prin stresul provocat prin tăiere 

această capacitate este puternic stimulată. 

Plantele invazive din suprafața de 3,5 ha identificată anterior au fost eliminate prin cosire 

cu ajutorul motocositoarei. Dat fiind faptul că sezonul de vegetație a fost mult mai lung în anul 

2013 decât normal, și faptul că plantele invazive au capacitate mare de lăstărire, această lucrare a 

fost repetată. Prin această activitate se urmărește eliminarea speciilor invazive și reducerea 

presiunii asupra speciilor de interes. Datorită iernii blânde și a precipitațiilor abundente din 

primăvară, în anul 2014 lucrările de cosire au fost repetate pentru a stopa creșterea plantelor 

invazive. 

 Iulie 2014 – Eliminarea speciilor invazive din zonele protejate (Mlaștina Hărman și 

Mlaștina Prejmer) s-a realizat de către personalul proiectului. Aceștia au fost dotați cu 2 

motocoase cu ajutorul cărora au cosit selectiv zonele afectate de plantele invazive, având grijă să 

nu distrugă celelalte plante specifice mediului de mlaștină. Metoda de lucru nu a fost una foarte 

rapidă dar a fost neinvazivă pentru ca viețuitoarele din mlaștină (reptile, rozătoare păsări) au avut 

suficient timp pentru a scăpa. În cadrul acestei acțiuni am fost impresionați de diversitatea 

faunistică și botanistică a acestor zone. 
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Vegetația rezultată a fost apoi stransă cu ajutorul furcilor și depozitată pentru a rezulta un 

compost benefic solului. 

În acestă perioadă s-a lucrat intensiv în teren pentru eliminarea speciilor invazive. Au fost 

eliminate plantele invazive: Solidago canadiensis (sanziana de gradina), Rumex alpinus, 

Tusilago farfara, Cirsium arvense (palamida), Urtica dioica, Arctium lappa, Plantago major, 

Phragmites communis (stuful), Colamagrotis epigeios. Tăierea acestor specii, în sezonul de 

vegetație, pentru diminuarea regenerării acestora va diminua concurența pentru apă și efectul 

copleșitor și invadant asupra speciilor ocrotite. 

În anul 2014 s-au identificat  majoritatea locurilor de creștere a speciilor Ligularia 

sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis loeselii, exemplarele găsite au fost protejate și 

monitorizate, de asemenea locațiile plantelor au fost stocate în gps. În mlaștina Hărman a avut 

loc o înflorire abundentă în cazul speciei Ligularia sibirica fiind inventariate peste 100 de 

exemplare.  

 Protecția lor a fost realizată prin descopleșiri, exemplarele găsite au fost atent 

monitorizate, pentru ca semințele să fie recoltate în momentul propice. Semințele recoltate sunt 

depozitate și păstrate în condiții speciale care asigură conservarea lor și menținerea viabilității pe 

termen lung . 

În anul 2015, lucrările efectuate în cadrul activităţii s-au derulat după graficul programat 

cu mici schimbări tehnice, pentru a avea o eficienţă mai mare. 

S-a întreţinut barajul din pământ realizat pentru colmatarea drenului. Întârzierea în 

efecturea barajelor s-a hotărât de comun acord cu specialiştii în hidrologie şi botanică, dorindu-

se introducerea treptată a măsurilor, pentru a se cuantifica mult mai bine efectele acestora asupra 

speciilor şi habitatului  de mlaştină. 

În anul 2015, bazându-ne pe experienţa anilor anteriori, în luna iulie am monitorizat 

anumite zone din cele două mlaştini din aria proiectului pentru a fructifica momentul când 

înfloreşte Ligularia sibirica. La sfârşitul lunii iulie 2015, faţă de anul 2014 s-a înregistrat un 

număr aproape dublu de exemplare înflorite din specia Ligularia Sibirica. Din 7 exemplare 

existente  s-a reuşit ca după 3 ani de proiect acestea să ajungă la peste 200 de exemplare. 

Măsurile luate prin împrejmuire şi eliminarea păşunatului s-au dovedit a fi benefice pentru 

specie. În mlaştina Hărman au apărut pentru prima dată 3 exemplare  de Liparis loesseli. Aceasta 

nu s-a mai regăsit în mlaştină de mai bine de 20 de ani.  

În 2015, acțiunea de eliminare a speciilor invazive din zonele protejate a început încă din 

primavară, în luna aprilie, în cele două zone, una în Mlaştina Hărman şi cealaltă în Mlaștina 
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Prejmer. Aceste zone sunt cele care au fost cel mai puternic afectate de staţionarea stânelor şi 

unde s-a dezvoltat o vegetaţie invazivă. Comparativ cu anul 2014, atunci când s-a intervenit 

semi-mecanizat pentru combaterea buruienilor, anul acesta s-a utilizat tractorul utilat cu o 

tocătoare de resturi vegetale, rezultatele din teren fiind obținute mult mai rapid și mai eficient. 

Au fost eliminate plantele invazive. Combaterea eficientă a acestor specii s-a realizat în sezonul 

de vegetatie, concurența pentru apa și efectul copleșitor și invadant fiind mult diminuat asupra 

speciilor ocrotite, acest lucru fiind vizibil prin extinderea habitatelor prioritare. 

La începutul lunii aprilie, a avut loc incendierea provocată a Mlaştinii Prejmer  în zona  

unde după împrejmuire păşunatul a fost eliminat, iar habitatul cu Cladium mariscum începuse să 

se regenereze. În acest caz au  fost  informate 11 instituţii  şi chemată poliţia care a întocmit 

dosar penal. 

Pe parcursul verii anului 2015, echipa Life for Marsh a continuat activitatea de eliminare 

a speciilor invazive din aria proiectului.Tractorul utilizat cu o tocătoare de resturi vegetale, a dus 

la o eficienta sporită și o calitate superioară a lucrărilor, speciile de plante invazive având o 

creștere mai lentă. Se observă cum în unele zone au început să fie înlocuite de către speciile de 

interes comunitar.  

Cele 71 de izvoare au fost verificate cel putin de 2 ori pe an, iar cele 7 s-au decolmatat. 

Din cele 7 izvoare de decolmatat doar în două cazuri  a mai fost necesară şi curăţarea de resturi 

menajere. Acestea sunt în Mlaştina Pejmer şi sunt localizate în zona în care mai există păşunat. 

     

 

În anul 2016, lucrările efectuate în cadrul activităţii s-au derulat după graficul programat 

cu mici schimbări  tehnice, pentru a avea o  eficienţă mai mare. 

În anul 2016, bazându-ne pe experienţa anilor anteriori, în luna iulie am monitorizat 

anumite zone din cele două mlaştini din aria proiectului pentru  identificarea prezenței și 

evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar. După realizarea evaluărilor, am 
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ajuns la concluzia că avem un număr mult mai mare de exemplare din specia Ligularia sibirica 

decât ne așteptam inițial și suntem foarte aproape de atingerea rezultatelor dorite până la sfârșitul 

proiectului.  

   

Ligularia sibirica  

La sfârşitul lunii iulie 2016, faţă de anul 2015 am avut un număr aproape dublu de exemplare 

înflorite din specia Ligularia Sibirica. Din 6 exemplare existente  s-a reuşit ca după 4 ani de 

proiect acestea să ajungă la peste 400 de exemplare. Măsurile luate prin împrejmuire şi 

eliminarea păşunatului s-au dovedit a fi benefice pentru specie. Un lucru interesant este acela ca 

toate exemplarele de Ligularia sibirica au fost identificate în mlaștina Hărman. În toamna anului 

2015 am recoltat semințe de la câteva exemplare pe care le-am plantat într-un habitat identic din 

mlaștina Prejmer. Dar acestea se pare că nu au germinat astfel că în acest an am colectat și 

semințe de Ligularia sibirica pe care le-am trimis la Gradina botanica de la Cluj –Napoca pentru 

a vedea viabilitatea acestora. 

Pe baza experienței anilor anteriori, de la începutul sezonului de vegetație monitorizăm 

ambele mlaștini de la Prejmer și Hărman. Această monitorizare strictă  a avut ca scop principal 

eliminarea pășunatului (ceea ce am și reușit). Odată cu eliminarea pășunatului am observant o 

refacere a habitatelor de mlaștina și odată cu acestea și apariția de specii tipice de mlaștina 

(epipactis, cladium etc.) 

În mlaștina Prejmer odată cu reducerea presiunii pășunatului a apărut și a 3-a plantă de 

interes comunitar vizată de acest proiect și anume Adenophora liliifolia. Numărul impresionant 

de exemplare din această specie (peste 800), ne-a întărit convingerea că cel mai mare dușman al 

zonelor umede mlăștinoase este reprezentat de pășunatul excesiv. 
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 Situatia statistică  a  înmulţirii celor trei specii de pe durata proiectului 

 harman prejmer harman prejmer harman prejmer harman prejmer harman prejmer 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liparis   1  1 2 15 3 20 2 >20 

Ligularia 7  100  200  400  >700  

Adenophora  -  10  50  100  >800 

 

Mlastina Hărman  

    

                             Cladium mariscus                                           Liparis loeseli 

      

Ligularia sibirica în câmp si detaliu 
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Cladietum marisci 

PREJMER 

                 Liparis loeselii                                             Liparis loeselii înmulţire vegetativă 
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Adenophora liliifolia câmp şi detaliu 

          

 

Cladietum marisci 
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Evoluția habitatului  7210* în cele două mlaştini  

  2013 2017   

Mlastina Nr. Suprafețe 
S 

(mp) 
Nr. suprafețe S (mp) Diferența 

Hărman 81 1.656 166 2.833 1.178 

Prejmer 50 4.660 124 8.403 3.743 

 

Suprafaţa celor două mlaştini s-a mărit pentru PREJMER cu 3743 mp, iar pentru Hărman 

cu 1178mp. Habitatul 7210* nu este continuu în cele două mlastini, astfel în Hărman, numărul 

suprafetelor a crescut de la 50 la 81 iar în Prejmer de la 124 la 166. Procentual din punct de 

vederea al suprafeţei aceasta s-a mărit cu 58,44%la Hărman şi 55,45 % la Prejmer . 

Înmulțire Liparis sp. 

În urma identificării unor exemplare de Liparis loeselii, am demarat procedurile de 

înmulțire a acestora. Am realizat acest lucru prin marcarea în teren a exemplarelor identificate, 

am materializat locațiile prin puncte GPS și pe toata perioada verii le-am monitorizat pentru a 

vedea când se atinge perioada optimă de recoltat semințele. Din numeroase studii și discuții cu 

diverși cercetători, am ajuns la concluzia că sfârșitul lunii septembrie ar fi optim pentru 

prelevarea capsulelor cu semințe, când acestea au o culoare maronie-auriu și capsulele sunt tari 

la atingere. Începutul lunii septembrie ne-a dat emoții, deoarece a fost unul plin de precipitații și 

astfel nu am putut monitoriza obiectiv duritatea capsulelor. Astfel, din cele sase exemplare de 

Liparis sp. identificate în mlaștina Hărman, aveam de recoltat un total de 23 capsule.  

     

De la acestea au fost prelevate 6 capsule, câte una de la fiecare exemplar două câte două 

în data de 22, 24 și 27 septembrie. În data de 28 septembrie, am pornit spre Gradina Botanică din 

Cluj-Napoca, unde ne aștepta un expert în înmulțirea în vitro a plantelor, în special al orhideelor. 
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De asemenea, pe lângă eprubetele cu capsule, am adus și o proba de sol din mlaștina, care a fost 

analizată în condiții de laborator. 

Pentru cultivarea pe mediul de cultură am procedat astfel: am sterilizat semințele cu o 

soluție de hipoclorit de sodium surfactanți neionici, surfactanți cotionici 10% timp de 10 minute, 

urmat apoi de spălare cu apa sterilă (3x). Apoi semințele au fost plasate pe mediul de cultură 

solid MS (ph- 7,12). După inocularea pe mediu care s-a făcut în condiții sterile probele au fost 

plasate la întuneric și o temperatură de 22 ºC. 

Alte semințe (recoltate în zile diferite 20, 24 respectiv 27 septembrie) au fost inoculate pe 

sol din locul de origine al speciei (mlaștina Hărman), iar o altă parte au fost plasate în sol, în care 

se dezvoltă orhidee terestre (Ludisia discolor) în sera Grădinii botanice, știut fiind faptul că la 

această orhidee din genul Ludisia am identificat prezența fungilor micorizanți. Acești fungi ajută 

procesul de germinare, de creștere și dezvoltare la orhidee. Am procedat astfel pentru a încerca 

câteva variante de germinație. 
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Acțiunea  de eliminare a speciilor invazive din zonele protejate a început încă din 

primavară, în luna aprilie, în cele două zone, una în mlaştina Hărman şi cealaltă în Prejmer. 

Aceste zone sunt  cele care au fost  cel mai puternic afectate de staţionarea stânelor şi unde s-a 

dezvoltat o vegetaţie invazivă. Pentru ca am utilizat tractorul împreună cu o tocătoare de resturi 

vegetale, rezultatele din teren au fost obținute mult mai rapid și mai eficient. Au fost eliminate 

plantele invazive: Solidago canadiensis (sanziana de gradina), Rumex alpinus, Tusilago farfara, 

Cirsium arvense (palamida), Urtica dioica, Arctium lappa, Plantago major, Phragmites 

communis (stuful), Colamagrotis epigeios. Combaterea eficientă a acestor specii s-a realizat în 

sezonul de vegetație, concurența pentru apă și efectul copleșitor și invadant fiind mult diminuat 

asupra speciilor ocrotite, acest lucru fiind vizibil prin extinderea habitatelor prioritare. Pe 

parcursul verii, echipa Life for Marsh a continuat activitatea de eliminare a speciilor invazive din 

aria protejată a proiectului.  

Tractorul dotat cu tocătoarea de resturi vegetale și-a dovedit din nou utilitatea, chiar dacă 

unele plante aveau înălțimi de peste 1 metru. Un lucru interesant a fost acela că, spre deosebire 

de anii anteriori, acum peste 90 % din plantele invazive au fost din aceeași specie. Un lucru 

important de menționat este că această acțiuni  a fost efectuată înainte de producerea semințelor. 

 

Ca o concluzie finală, habitatul 7210* din cele două mlaştini s-a mărit în cei 5 ani de 

proiect. Deşi din punct de vedere al  suprafeţei evoluţia nu este spectaculoasă, proiectul şi 

măsurile minim invazive luate  au dus în primul rând  la conservarea a ceea ce exista şi refacerea 

pe cale naturală  a acestuia.  S-a considerat că odată ce au apărut rezultate imediate ca urmare a 

interzicerii păşunatului se poate folosi tehnica paşilor  mici  dar siguri în refacerea pe cale 

naturală.  De asemenea putem puncta faptul că în cazul celor două mlaştini  era vorba de 

suprapăşunat cu ovine şi nu cu bovine. Acest fapt se întamplă şi datorită măsurilor de 

compensare  prin APIA luate în ultimii ani care sunt mai convenabile pentru ovine şi caprine 

decât pentru bovine. Astfel numărul de ovine şi caprine la nivel de România s-a triplat ca urmare 

a acestei măsuri  şi s-au modifiact zonele de păşunat (au coborat lângă sate şi terenurile agricole) 

fapt ingrijorător (modul de hranire al ovinelor şi caprinelor este mult mai distructiv vdecat cel al 

bovinelor) pentru întreaga biodiversitate din toate punctele de vedere (sol, fauna, floră). 


