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1. Introducere 

 

Acest raport face parte din acțiunea D2, care s-a demarat prin generarea randomică a 

suprafețelor de monitorizare în GIS. În total s-au considerat 14 suprafețe de probă pentru 

habitatul 91E0* și 10 suprafețe de probă pentru habitatul 91I0*. Pentru habitatul 7210* s-a 

generat un număr de 19 de suprafețe de probă în cele două sit-uri împărțite astfel: 6 suprafețe în 

Hărman (ROSCI0055) și 13 de suprafețe în Prejmer (ROSCI0170). În interiorul suprafețelor de 

monitorizare de 0.25 km2 s-a adoptat schema de monitorizare specifică habitatelor de pădure și 

de mlaștină. Cvadratul are latura de 0,25 km2, în colţurile căruia se găsesc patru suprafeţe de 

probă din care se culeg date de teren despre vegetaţia forestieră).  

Pentru o mai buna vizualizare a stării de conservare s-au generat hărți GIS cu codificare 

cromatică pe suprafețe de probă la nivel de sit-uri. Starea de conservare a suprafețelor de probă 

la nivel de sit-uri este dată de formula prevăzută în raport. Acţiunea se va deşfăşura permanent în 

zona celor 2 situri din aria proiectului: ROSCI0055 - Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, 

ROSCI0170 - Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer în termenele prevăzute în proiect, 

urmărindu-se monitorizarea stării de conservare. 

Calendarul acțiunilor : 

Action 

Number/Name 
Status 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

D2 
Proposed                                         

Actual                                         

 
1.1. Descrierea generală a habitatelor: 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) și 91I0* Vegetaţie de 

silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 

 

 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)  

 

Descriere generală. Fitocenozele caracteristice acestui tip de habitat sunt edificate de: păduri de 

luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale cursurilor de apă din zona de câmpie şi etajul 

colinar (44.3: Alno-Padion); păduri de luncă de Alnus incana ale râurilor montane şi submontane 

(44.2: Alnion incanae); galerii arborescente formate din exemplare înalte de Salix alba, S. 

fragilis şi Populus nigra de-a lungul râurilor din etajele submontan, colinar şi zona de câmpie 

(44.13: Salicion albae). Toate tipurile apar pe soluri grele (în general bogate în depozite 

aluviale), inundate periodic de creşterea nivelului râului (sau pârâului) cel puţin o dată pe an, 

însă altfel bine drenate şi aerate în perioada în care debitul apei este scăzut. Stratul ierbos include 

întotdeauna numeroase specii de talie mare (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine 

spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) şi poate conţine diverse geofite 

vernale, precum Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida. 

Specii caracteristice: 

stratul arborescent-Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior; Populus nigra, Salix 

alba, S. fragilis; Ulmus glabra; 
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stratul ierbos-Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex acutiformis, C. 

pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, 

Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, 

Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica. 

Asociaţii vegetale: Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991; Stellario nemorum-

Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957; Carici brizoidis-Alnetum 

glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 1953; Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936; 

Pruno padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953; Salicetum fragilis Passarge 1957; Salicetum albae 

Issler 1924. 

Distribuţie: Acest tip de habitat apare sub forma unor benzi înguste în luncile din lungul 

pâraielor şi văilor din regiunea de deal şi munte, in principal, cu lăţime variabilă, in funcţie de 

lăţimea albiei majore, pe conuri de dejecţie (in cazul aninului alb), in suprafeţe fragmentate, de la 

câteva sute de metri pătraţi până la câteva ha (rar peste 10 ha). Atunci când sunt incluse in fondul 

forestier naţional, doar suprafeţele mai mari de 0,5 ha sunt delimitate ca unităţi amenajistice 

separate. Frecvent sunt situate in afara fondului forestier (vegetatie forestiera situata in afara 

fondului forestier). Acest habitat este prezent și monitorizat în sit-ul ROSCI0170. 

 

 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 

Descriere generală. Fitocenoze edificate de specii europene submediteraneene, continentale sau 

caucaziene. Stratul arborescent al acestor păduri este dominat de specii de stejari termofili–

xerofili (Quercus robur, Q. cerris, Q. pedunculiflora şi Q. pubescens), exclusiv sau în amestec în 

etajul inferior cu arţar tătărăsc (Acer tataricum) dominant, jugastru (Acer campestre), ulmi 

(Ulmus minor, U. procera), păr (Pyrus pyraster), etc. Stratul arbuştilor este puternic dezvoltat, 

reprezentat, de regulă, de Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Viburnum lantana, Rhamnus 

cathartica, Ligustrum vulgare, Euonymus verrucosus, E. europaeus, Rosa canina, Sambucus 

nigra,  local Cotinus coggygria; în poieni pot apare pâlcuri de Prunus fruticosa, P.tenella. Stratul 

ierburilor şi subarbuştilor este bine dezvoltat şi este constituit atât din specii de pădure, cât şi din 

specii de stepă în poienile mai mari.  

Specii caracteristice: Quercus cerris, Q. pubescens, Q. robur, Q. pedunculiflora, Q. petraea, 

Acer campestre, A. tataricum, Sorbus torminalis, Tilia tomentosa, Cornus sanguinea, Crataegus 

monogyna, Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rhamnus 

cathartica, Ulmus minor, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dactylis polygama, 

Galium dasypodum, Geum urbanum, Lathyrus niger, Polygonatum latifolium, Pulmonaria mollis 

subsp. mollis, Tanacetum corymbosum, Tulipa bibersteinniana, Vincetoxicum hirundinaria, 

Viola jordanii. 

Asociaţii vegetale: Aceri tatarici-Quercetum roboris Zólyomi 1957; Quercetum 

pedunculifloraecerris Morariu 1944; Quercetum pedunculiflorae Borza 1937; Convallario-

Quercetum roboris Soó (1939). 

Distribuţie: Acest tip de habitat, care forma odată vegetaţia naturală a zonelor de silvostepă şi 

stepă, este foarte fragmentat în prezent, având un grad foarte ridicat de dispersare. Hărman 

(ROSCI0055) 
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1.2 Metodologia de lucru pentru preluarea datelor din teren 

 

1.2.1. Structura suprafetelor de probă 

Acțiunea s-a demarat prin generarea randomică a suprafețelor de monitorizare în GIS. În 

interiorul suprafețelor de monitorizare de 0.25 km2 s-a adoptat schema de monitorizare specifică 

habitatelor de pădure și de mlaștină. Cvadratul are latura de 0,25 km2, în colţurile căruia se 

găsesc patru suprafeţe de probă din care se culeg date de teren despre vegetaţia forestieră. S-au 

generat randomizat un număr de suprafețe de probă acoperitor din punct de vedere statistic la 

nivel de sit-uri.  

Un cvadrat este constituit din patru suprafeţe de probă (SP1, SP2, SP3 şi SP4) şi patru laturi ale 

sondajului (L1, L2, L3 şi L4) care sunt situate în aceleaşi poziţii în toate sondajele. Astfel, SP1 

este situată întotdeauna în colţul de sud-vest al sondajului. Latura L1 a sondajului este totdeauna 

cea dintre SP1 şi SP2, L2 cea dintre SP2 şi SP3, L3 cea dintre SP3 şi SP4 iar latura L4 este cea 

dintre SP4 şi SP1.  Un cvadrat este alcătuit din 4 suprafețe de probă. Pentru monitorizarea 

habitatelor se parcurge suprafața de probă (SP1) care este formată dintr-un cerc concentric cu 

raza de 15 m, în teren se parcurge diametrul cercului pe direcția EST-VEST. S-au generat harți 

GIS cu suprafețele de probă la nivel de sit-uri, după care s-au selectat suprafețele de probă în 

care să se facă monitorizarea. În fiecare suprafață de probă, în colțul Est-Vest (colțul din sânga) 

al acesteia s-a parcurs un transect de 15m (reprezentând diametrul cercului) orientat pe direcția 

Est-Vest și s-a determinat starea de conservare pe suprafață de probă din extrapolarea 

rezultatului de pe transect. Astfel pentru fiecare suprafață de probă s-a determinat starea de 

conservare, folosindu-se codificările cromatice: verde-stare de conservare favorabilă; portocaliu-

stare de conservare satisfăcătoare; roșu-stare de conservare nefavorabilă (Anexa D2.1). În total s-

au considerat 14 suprafețe de probă pentru habitatul 91E0* și 10 suprafețe de probă pentru 

habitatul 91I0*. 

 

 

Împărțirea cvadratelor în suprafețe 
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Parametrii propuşi pentru monitorizare sunt:  

o Etajul arborilor si arbustilor 

 compoziție  

 specii native/alohtone 

 consistenta 

 lemn mort  

 mod de regenerare 

o Stratul de puieți 

 compoziție  

 calitatea regenerarii si reusita plantatiilor 

o Stratul ierbos 

o Prezenţa presiunilor şi ameninţărilor 

 

1.2.2. Integrarea rezultatelor obținute la nivel de habitat și de sit 

Pentru a determina starea de conservare a habitatelor s-au considerat toate suprafețele de 

probă codate cromatic după statutul de conservare și s-a aplicat următoarea formulă pentru a 

genera rezultatul la nivel de habitat : 

Toate F sau “≥ 6F ” Una sau mai multe S, fără N > 1/3 din total sunt N 

       F-Favorabil;                 S-Satisfăcător;                 N-Nefavorabil 

 

Rezultatele obținute privind starea de conservare a habitatelor 91E0* Păduri aluviale cu 

Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) și 91I0* 

Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 

 

TIP HABITAT 91E0* 91I0* 

Id 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

53           N N S S S 

54           N N S S S 

68           N N S S S 

69           N N S S S 

70           N N S S S 

72           S S S S S 

73           S S S S S 

87           S S S S S 

88           S S S S S 

100           S S S S S 

256 S S S S S           

257 N S S S S           

259 N S S S F           

271 N S S S F           

272 N S S S F           

273 S S S S S           

274 N S S F F           

275 S S S S F           

289 N N S S S           
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TIP HABITAT 91E0* 91I0* 

290 N N S S F           

291 N S S S S           

292 N N N S S           

308 N N S S S           

309 N N S S S           

STARE DE CONSERVARE N N S S S N N S S S 

F-Favorabil; S-Satisfăcător; N-Nefavorabil 

 

1.3. Descrierea generală a habitatului 7210 * Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus 

 7210 * Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus 

Descriere generală. Habitate dominate de Cladium mariscus, formate în zone lacustre sau la 

marginile turbăriilor, adesea în complex cu turbării degradate, invadate de Phragmites australis 

sau pajişti umede abandonate. Cladium mariscus este specia care defineşte acest habitat, celelalte 

specii care apar sunt caracteristice altor formaţiuni şi au rol de însoţitoare (Thelypteris palustris, 

Carex pseudocyperus, Cicuta virosa, Liparis loeselii, Dryopteris carthusiana, Carex 

appropinquata, Calamagrostis canescens, Epipactis palustris, Hottonia palustris, Valeriana 

dioica). Unii autori consideră acest tip de habitat doar o formă de degradare sau fază de 

succesiune de scurtă durată în evoluţia mlaştinilor.  

Speciile caracteristice: Cladium mariscus, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenus 

nigricans, Carex flava, Blysmus compressus, Carex gracilis, Sanguisorba officinalis, Primula 

farinosa, Cirsium rivulare, Lythrum salicaria, Serratula tinctoria Phragmites australis, 

Eriophorum angustifolium 

Asociaţii vegetale: Cladietum marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935. 

Distribuţie: Hărman (ROSCI0055) și Prejmer (ROSCI0170) 

 

1.4. Metodologia de lucru pentru preluarea datelor din teren 

 1.4.1. Structura suprafețelor de probă  
 

În cazul habitatelor pe suprafeţe restrânse sau deosebit de rare (asa cum este cazul 

habitatului 7210*), se propune efectuarea unor relevee fitosociologice după metoda Braun-

Blanquet, pe suprafeţe de probă permanente. Mărimea acestor suprafeţe de probă s-a stabilit pe 

baza curbei areal-specie; în cazul mlaștinilor şi turbăriilor aceasta este de 0,15 km2. Pentru 

habitatul 7210* s-a generat un număr de 19 de suprafețe de probă în cele două sit-uri împărțite 

astfel: 6 suprafețe în Hărman (ROSCI0055) și 13 de suprafețe în Prejmer (ROSCI0170).  

 

Parametrii propuşi pentru monitorizare sunt:  

o Structura habitatului 

 Nr. specii cheie  

 Acoperire sp. cheie  

 Integritate strat de turbă  

 Acoperirea stratului de briofite 

o Calitatea habitatului  

o Structura floristică 

 Prezenţa speciilor caracteristice pentru tipul de habitat  

 Prezenţa speciilor de muschi 
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 Specii indicatoare pentru perturbări  

o Prezenţa presiunilor şi ameninţărilor 
Evaluarea habitatelor de mlaştini şi turbării se efectuează pe baza atributelor 

(parametrilor de monitorizare) din tabelele de mai jos pornind de la prezenţa speciilor cheie 

diferenţial definite pentru fiecare habitat în parte şi limitele cantitative şi calitative privind 

numărul şi acoperirea acestora. Speciile cheie (caracteristice şi dominante) pentru aprecierea 

statutului de conservare în fiecare sit de eşantionare (după Mountford şi colab. 2008). 
7210*1 Cladium mariscus, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenus 

nigricans, Carex flava, Blysmus compressus, Carex gracilis, 

Sanguisorba officinalis, Primula farinosa, Cirsium rivulare, Lythrum 

salicaria, Serratula tinctoria 

Phragmites australis, 

Eriophorum angustifolium 

1 una dintre speciile cheie prezente trebuie să fie Cladium mariscus 

 

1.4.2. Parametrii monitorizaţi în vederea evaluării structurii şi funcţiilor habitatelor la 

nivelul suprafeţei de probă  

Stare de 

conservare 

Structura habitatului 
Calitatea 

habitatului 

Structura floristică 

 

Prezenţa 

presiunilor şi 

ameninţărilor 

Nr. 

specii 

cheie 

Acoperire 

sp. cheie 

Integritate 

strat de 

turbă 

Acoperirea 

stratului de 

briofite 

Calitatea 

habitatului 

Prezenţa 

speciilor 

caracteristice 

pentru tipul de 

habitat 

Prezenţa 

speciilor de 

muschi 

 

Specii 

indicatoare 

pentru 

perturbări 

Favorabil >4 35-100 30-100 40-100 Favorabil 

Prezent 

aproape în 

întregime 

Prezent 

aproape în 

întregime 

Absent Slabă 

Satisfăcător 2-3 10-35 10-30 10-40 Neadecvat 

Prezente o 

parte din 

speciile 

caracteristice 

pentru habitat 

Prezente o 

parte din 

speciile 

caracteristice 

pentru 

habitat 

Prezente, dar 

cu acoperire 

redusă 

Moderată 

Nefavorabil <2 <10 <10 <10 Alterat Parţial prezent 
Parţial 

prezent 

Prezente, cu 

acoperire 

totală >25% 

Puternică 

 

1.4.3. Integrarea rezultatelor obținute la nivel de habitat și de sit 

Pentru a determina starea de conservare a habitatelor s-au considerat toate suprafețele de probă 

codate cromatic după statutul de conservare și s-a aplicat următoarea formulă pentru a genera 

rezultatul la nivel de habitat : 

 
Toate F sau “≥ 6F ” Una sau mai multe S, fără N > 1/3 din total sunt N 

F-Favorabil; S-Satisfăcător; N-Nefavorabil 

TIP HABITAT 7210* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus 

Zona Prejmer (ROSCI0170) Hărman (ROSCI0055) 

Id 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

515           N N S S F 

542           N S S S F 

543           S S F F F 

544           N S S S F 

571           N S S S F 

572           S S S S F 

996 N S S S S           
1063 N N S S F           



      
 

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

( LIFE 11 NAT / RO / 828) 
 
9           

 

TIP HABITAT 7210* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus 

1064 N N S S F           
1065 N S S S S           

1066 N N S S S           

1098 N N S S F           

1099 N N S S F           

1100 N N S S F           

1101 N S S F F           

1102 N S S S S           

1136 N S S S F           

1137 N N S S F           

1172 N N S S F           

STARE DE CONSERVARE N N S S F N N S S F 

 

Concluzii 

Starea de conservare a habitatelor pe situri în anul 2013: 

Favorabil

Satisfăcător

Nefavorabil 91EO* 91IO* 
7210* 

(ROSCI0170)
7210* 

(ROSCI0055)

 
Starea de conservare a habitatelor pe situri în anul 2014: 
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Favorabil

Satisfăcător

Nefavorabil 91EO* 91IO* 
7210* 

(ROSCI0170)
7210* 

(ROSCI0055)

 
Starea de conservare a habitatelor pe situri în anul 2015: 

Favorabil

Satisfăcător 91EO* 91IO*  
7210* 

(ROSCI0170)
7210* 

(ROSCI0055)

Nefavorabil

 
Starea de conservare a habitatelor pe situri în anul 2016: 
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Favorabil

Satisfăcător 91EO* 91IO*  
7210* 

(ROSCI0170)
7210* 

(ROSCI0055)

Nefavorabil

 
Starea de conservare a habitatelor pe situri în anul 2017: 

 

Favorabil 7210* (ROSCI0170) 7210* (ROSCI0055)

Satisfăcător 91EO* 91IO*  

Nefavorabil

 
 

 

 

Concluzii 

Măsurile și activitățile desfășurate în cadrul proiectului au avut un efect benefic asupra 

habitatului 7210* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus din cadrul ROSCI0055 și 

ROSCI0170, astfel în cadrul celor două situri acest habitat a înregistrat în anul 2017 un statut 

favorabil al stării de conservare, la începutul proiectului acesta fiind încadrat în categoria statut 

de conservare nefavorabil.  
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Habitatele 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) și 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. au 

înregistrat în anul 2017 un statut de conservare satisfăcător, efectul măsurilor adoptate în cadrul 

proiectului fiind benefice, aceste habitate fiind încadrate în categoria stării de conservare 

nefavorabile la începutul proiectului. Deși în anul 2017, în cadrul habitatului 91EO* s-au 

înregistrat șase ploturi de monitorizare cu stare de conservare favorabilă, am considerat starea 

generală ca fiind satisfăcătoare deoarece peste 50% din suprafețe au prezentat stare de 

conservare satisfăcătoare.  

Această activitate va continua în vederea urmăririi dinamicii evoluției stării de conservare, 

aceasta fiind detaliată în cadrul planului After Life. 

 


