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1. Generalități 

 

Dealul Cetății-Lempeș reprezintă o creastă calcaroasă, ce se întinde în nord-vestul 

comunei Hărman, până în vecinătatea nord-estică a comunei Sânpetru. Datorită condițiilor 

geomorfologice deosebite, a pantelor sudice, a microreliefului și a calcarelor constitutive, sunt 

favorizate elemente floristice xerofile, endemice și rare. În UP II Lempeș, u.a. 2E, pe o 

suprafață de 3,4 ha, stejăretul de 90 de ani și clasa IV de producție are o stare de sănătate 

precară, ce indică începutul fenomenului de debilitare. 

Observațiile preliminare de teren ale specialiștilor UTBV și ICAS au constatat o stare 

bună de sănătate a arboretelor amestecate pe bază de stejar, dar, pe fondul fructificației 

scăzute a cvercineelor, regenerarea este deficitară, punând sub semnul întrebării realizarea 

unei compoziții și structuri viabile, în timp, a ecosistemului forestier. 

Regenerarea stejarului (element relict al vechilor păduri care acopereau în trecut 

depresiunea Brașovului/Bârsei și celelalte depresiuni intramontane din zonă) a fost probată în 

cercetările anterioare întreprinse în zonă (cercetate în trecut de ICAS), prin stimularea 

fructificației prin aplicarea de îngrășăminte sau amendamente naturale (Boleaș.a., 1992 – 

1996); diminuarea atacurilor produse de insect, agenți criptogamici și factori abiotici 

vătămători inflorescențelor sau fructificației prin tratamente specifice (Nețoiu, 2005); 

reducerea atacurilor produse de insecte vătămătoare arborilor de stejar (defoliatori), pentru 

conservarea resurselor asupra fructificației, respectiv a obținerii unei stări de sănătate optime 

(Nețoiu, 2008, Ciornei, 2009), combaterea insectelor și bolilor de rădăcină care contribuie la 

pierderea regenerării naturale (Nețoiu, 2006; Ciornei, 2010); respectiv executarea 

semănăturilor sub masiv și ajutorarea regenerării obținute (Bumbu, 1988; Popovici, 1992).  

 

2. Obiective  

Ajutorarea regenerării naturale, refacerea compoziţiei şi structurii verticale în UP II 

Lempeș, u.a. 2E. Atingerea acestor obiective a fost devansată faţă de schema de implementare 

a proiectului întrucât în anul 2012 a fost un an de fructificaţie la stejar care se întâmpla o dată 

la 7 ani. 

 

3. Rezultate aşteptate 

 68 de seminceri cu sol mobilizat pentru regenerare naturală; 

 3,4 ha cu puieţi de stejar descopleşiţi; 

 plantarea a 728 puieţi proveniţi din ghinda colectată;  
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 plantarea a 2000 de butaşi proveniţi din ecotipul de silvostepă. 

 

4. Progresul înregistrat  

 

Datorită fructificației abundente din anul 2012 acțiunea C.3 a demarat mai devreme 

decât era planificată, respectiv în data de 16.11.2012 când s-a colectat ghindă din UP II 

Lempeș, habitat prioritar 91IO* de la un număr de 17 arbori de Quercinee, acțiune continuată 

ulterior în datele de 21 și 22.11.2012 ajungându-se la  un număr de 68 semincieri (marcați ca 

și arbori de probă). Acțiunea a fost realizată de angajați ai Fundației Carpați în colaborare cu 

studenți ai Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere. 

Ghinda colectată a fost supusă analizelor,  folosindu-se  metoda biochimică – test cu 

tetrazoliu, urmărindu-se: 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 Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice stațiunea  

Brașov.  

Ghinda rămasă a fost depozitată în vase cu apă la o temperatură constantă de 5º C – 

apa schimbându-se săptamânal, pâna în data de 9.01.2013 când a început activitatea de 

plantare a ghindei, acțiune realizată de specialiști ai Institutului de Cercetări și Amenajări 

Silvice stațiunea Brașov, ai Fundației Carpați, precum și studenți ai Facultății de Silvicultură 

și Exploatări Forestiere. Această activitate a început prin pregătirea substratului germinativ, 

substrat realizat prin amestec în raport de 1:1 dintre turbă și nisip. Plantarea efectivă s-a făcut 

atât în ghivece cât și în pungi de plastic, cu un număr de 4 ghinde la ghiveci. Au fost realizate 

astfel un număr de 1.750 ghivece, respectiv 7.000 ghinde plantate. Datorită cantității mari de 

ghindă colectată și a puieților rezultați, se va urmări plantarea unui număr mai mare de puieți 

rezultați din ghindă, în detrimentul celor produși din butași.  

După stropirea preventivă (executată la începutul lunii mai) acțiunea a continuat și în 

perioada iunie–septembrie. S-au mai executat un număr de 4 stropiri (repetate la un interval 

de 5 zile), stropiri făcute cu Tilt 250 EC împotriva făinării (Michrosphaera alphitoides) și 

Actara 25 WG împotriva musculiței albe de seră (Trialeurodes vaporariorum) în concentrație 

de 0,02 %. Pe toată durata sezonului cald puieții au fost udați o dată la 2 zile. Acțiunea a fost 

realizată de angajați ai Fundației Carpați în colaborare cu specialiști ai Institutului de 

Cercetări și Amenajări Silvice, Stațiunea Brașov. 

În  zona protejată ,,Dealul Cetății Lempeș-Mlaștina Hărman”, pe baza observațiilor 

făcute în teren, la unele exemplare de stejar (Quercus sp.) s-a constatat instalarea bolii 
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produse de patogenul Microsphaera abbreviata, respectiv făinarea stejarilor. S-a acționat în 

timp util pe suprafața afectată cu un fungicid sistemic TILT, în concentrație de 0,03 %. Pentru 

ca procesul de stropire să fie eficient si să acopere întreaga suprafață, echipa de intervenție a 

recurs la folosirea  atomizorului achiziționat. 

 

Colectarea ghindei și marcarea arborilor seminceri 

 

Puieţii de stejar care au fost adăpostiţi în sera INCDS, au fost transportați în primăvara 

anului 2014 în solarul UTBV ce a fost amplasat în incinta fazaneriei UTBV localizată la 

Sânpetru. În poienile de pe Dealul Lempeș a avut loc în vara anului 2014 acțiunea de 

mobilizare a solului în jurul celor 68 de seminceri și descopleșirea a 3,4 ha cu puieți de 

Quercinee din u.a.2E. 

 

Plantarea ghindei și transplantarea puieților 

Cei 7000 de puieţi realizaţi în cadrul proiectului, au fost plantaţi începând cu 

primăvara anului  2015; au avut loc două campanii de plantare a puieţilor de stejar în habitatul 

91IO*. Prima campanie de plantare a puieţilor de stejar a început în data de 6 aprilie 2015, 

Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS și studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere Brașov au desfăşurat campania de plantare a puieților de stejar, pentru 
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ajutorarea  regenerării vegetației de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul 

prioritar 91IO*. 

După terminarea campaniei de plantare a puieților de stejar la începutul lunii mai, 

Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS Brașov, au desfășurat și lucrări de stropire a 

stejarilor  cu substanțe repelente împotriva cervidelor, pentru a evita eventualele pagube aduse 

puieților de către fauna din zonă. De asemenea, tulpinile stejarilor din zonele identificate ca 

zone de risc, au fost protejate cu tuburi de plasa protectoare. 

A doua campanie de plantare a stejarilor din solarul UTBV de la baza didactică din 

Sânpetru a avut loc în Noiembrie 2015. Pentru o eficiență sporită, concomitent cu acțiunea de 

plantare a puieților de stejar, s-au desfășurat și lucrări de stropire cu substanțe repelente 

împotriva cervidelor. 

În cadrul acestei acțiuni de plantare au fost folosiți aproximativ 1.600 puieți de stejar 

care provin din solarul UTBV. Pentru o protecție suplimentară, pe lângă tratamentul cu 

repelent, am instalat şi un gard electric care împrejmuiește complet zona în care s-au realizat 

plantările. 

În data de 04.11.2015, echipa Fundației Carpați împreună cu studenții Facultății de 

Silvicultură și Exploatări Forestiere au colectat ghindă pentru obținerea unei noi serii de puieti 

de stejar. Estimăm că vom obţine un număr de aproximativ 7000 de puieți de stejar în solarul 

Life for Marsh, amplasat în cadrul bazei didactice a UTBV din Sânpetru.  

Ghinda colectată a fost supusă analizelor, folosindu-se  metoda biochimică – test cu 

tetrazoliu, urmărindu-se: 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 Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, stațiunea  

Brașov.  
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Plantarea puieților de stejar, aplicarea de substanțe repelente și împrejmuirea cu gard electric 

Ghinda rămasă a fost depozitată în vase cu apă la o temperatură constantă de 5º C – 

apa schimbându-se săptamânal, pâna în data de 9.01.2016 când a început activitatea de 

plantare a ghindei, acțiune realizată de specialiști ai Institutului de Cercetări și Amenajări 

Silvice stațiunea Brașov, Fundației Carpați, precum și studenți ai Facultății de Silvicultură și 

Exploatări Forestiere. Această activitate a început prin pregătirea substratului germinativ, 

substrat realizat prin amestec în raport de 1:1 din turbă și nisip. Plantarea efectivă s-a făcut 

atât în ghivece, cât și în pungi de plastic, cu un număr de 4 ghinde la ghiveci. Au fost realizate 

astfel un număr de 1.750 ghivece, respectiv 7.000 ghinde plantate. În prezent, asupra puieților 

se execută doar o acțiune de udare. Datorită cantități mare de ghindă colectată și a puieților 

rezultați, se va urmări plantarea unui număr mai mare de puieți rezultați din ghindă, în 

detrimentul celor produși din butași.  

S-a repetat stropirea pentru făinarea stejarului datorată patogenul Microsphaera 

abbreviata în  zona Dealul Lempeş cu fungicidul TILT în  concentrație de 0,03 %. 

Cea mai recentă campanie de plantare a puieţilor de stejar a avut loc in aprilie 2016, 

Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS și studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere Brașov au desfăşurat campania de plantare a puieților de stejar, pentru 

ajutorarea regenerării vegetației de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul 

prioritar 91IO*, în cadrul acestei acțiuni de plantare au fost folosiți aproximativ 2000 puieți de 

stejar care provin din solarul UTBV. 

După terminarea campaniei de plantare a puieților de stejar la începutul lunii mai, 

Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS Brașov, au desfășurat și lucrări de stropire a 

stejarilor  cu substanțe repelente împotriva cervidelor, pentru a evita eventualele pagube aduse 

puieților de către fauna din zonă, atât de cea sălbatică dar mai ales de către oile care pătrund 

ilegal în sit. 



 

     
 

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

( LIFE 11 NAT / RO / 828) 
 

În perioada mai–iunie 2016,  Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS a desfășurat 

lucrări de instalare a unui  gard electric care delimitează zona în care s-au realizat plantările.  

Iar pe tot parcursul anului a fost nevoie de lucrări de reparare și întreținere a gardului 

electric (cosirea vegetației de sub gard, asigurarea continuității curentului, repararea stâlpilor 

căzuți, etc) . 

De asemenea, s-a instalat un sistem de monitorizare video pe Dealul Cetății-Lempeș în 

zona plantațiilor de stejar prin care s-a dorit a se vedea în timp real dacă avem activități 

ilegale de pășunat sau acces auto neautorizat. 

S-a repetat stropirea pentru făinarea stejarului datorată patogenul Microsphaera 

abbreviata în  zona Dealul Lempeş cu fungicidul TILT în  concentrație de 0,03 %. 

În luna septembrie am realizat lucrări de descopleșire a tuturor puieților plantați pentru 

că, odată cu trecerea verii, evapotranspirația nu mai înregistrează un nivel atât de ridicat, solul 

păstrează umezeala un timp mai îndelungat și aceste lucrări au putut fi realizate fără a pune în 

pericol puieții. 

Trecerea cu oile prin zona în care sunt plantaţi puieţii de stejar a impus: tratarea cu 

repelent, aplicarea de tuburi din plastic pentru protecţie și împrejmuirea totală cu gard electric 

a suprafețelor plantate, cât și un număr crescut de patrulări chiar și de două ori pe zi.  

În urma patrulărilor am descoperit că anumiți proprietari de oi care aveau stânele 

amplasate în livada de la baza Dealului Lempeș în loc să ocolească aria protejată a sitului 

preferau să treacă cu acestea prin mijlocul plantației pentru a ajunge în zona sanatoriului. 

Pentru că și în acest caz ne-am lovit de o problemă legală și anume că personalul 

nostru nu poate aplica sancțiuni, neavând atribuții în acest sens. Astfel s-a realizat o adresă 

comună către mai multe instituții, cărora li s-a cerut sprijinul și anume: Garda de Mediu, 

Garda Forestieră, Poliția Sânpetru, Jandarmeria Brașov, Prefectura Brașov, etc. 

În urma controalelor efectuate de aceștia au fost identificați și amendați toți 

proprietarii de stâne care au încălcat OUG 57 legea ariilor naturale protejate, codul silvic, 

regulamentul sitului etc. 

Odată cu implicarea autorităților locale, efectele nu s-au lăsat așteptate și situația a fost 

partial remediată. Astfel nu a mai existat riscul ca puieții să fie mâncați de către oi și a își 

pierde din viabilitate.  

În anul anul 2017 a fost realizată u ultimă campanie de plantare cu puieții rămași în 

solarul UTBV de la Sânpetru, din ghindele colectate în 2015. După ce a avut loc acțiunea de 

plantare, s-au repetat lucrările de întreținere și descopleșire a puieților, precum și stropirea 

pentru făinarea stejarului din suprafețe cu fungicid TILT în  concentrație de 0,03 %, urmate de 



 

     
 

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

( LIFE 11 NAT / RO / 828) 
 

lucrări de stropire cu substanțe repelente împotriva cervidelor. Totodată, au avut loc lucrări de 

de reparație și întreținere pe tot parcursul anului a gardului electric.  

 

 

Descopleșiri, udarea puieților, montare gard electric, completări și stropire împotriva făinării 

 

 

A 

 

C 

 

Ț 

 

I 

 

U 

 

N 

 

I 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Au fost colectate 30 

kg de ghindă de la 

68 de arbori 

seminceri 

Cei 15000 de puieți 

rezultați au fost 

mutați la  solarul 

UTBV la Sânpetru 

Au avut loc 2 acțiuni de 

plantare a celor 7000 de puieţi 

apți, urmate de lucrări de 

stropire cu substanțe repelente 

împotriva cervidelor, tulpinile 

stejarilor din zonele 

identificate ca zone de risc, au 

fost protejate cu tuburi de 

plasa protectoare 

Fundația Carpați 

împreună cu echipa 

INCDS a desfășurat 

lucrări de extindere a 

gardului electric care 

delimitează zona în 

care s-au realizat 

plantările; fiind 

necesare lucrări de 

reparație și întreținere 

pe tot parcursul anului  

 

Acțiunea de plantare 

din anul acesta s-a 

realizat cu puieții 

rămași în solarul 

UTBV de la 

Sânpetru. 

 Acțiunea a continuat, 

colectându-se aproximativ 40 kg 

de ghindă  

A urmat o alta acțiune de 

recoltare ghindă  

Acțiunea de plantare 

din anul acesta a 

curpins aproximativ 

2000 de puieți de stejar 

realizați în solarul 

Au avut loc lucrări 

de lucrări de 

reparație și 

întreținere pe tot 

parcursul anului a 
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UTBV gardului electric 

 

 A aut loc 

sortarea 

ghindelor 

pentru 

punere la 

germinație 

A avut loc 

mobilizarea solului 

în jurul celor 68 de 

seminceri și 

descopleșirea a 3,4 

ha cu puieți din 

u.a.2E. 

Pe lângă tratamentul cu 

repelent, am instalat şi un gard 

electric care împrejmuiește 

complet zona în care s-au 

realizat plantările; fiind 

necesare lucrări de reparație și 

întreținere pe tot parcursul 

anului 

S-au repetat lucrările de întreținere și 

descopleșire a puieților;  stropirea pentru 

făinarea stejarului din suprafețe cu fungicid 

TILT în  concentrație de 0,03%, urmate de 

lucrări de stropire cu substanțe repelente 

împotriva cervidelor 

  A avut loc stropirea 

pentru făinarea 

stejarului din solar 

cu fungicid TILT 

în  concentrație de 

0,03 %, 

 S-a instalat un sistem 

de monitorizare video 

pe Dealul Cetății-

Lempeș în zona 

plantațiilor de stejar 

încercându-se a se 

vedea în timp real 

activități ilegale de 

pășunat sau acces auto 

neautorizat. 

 

 

                 Situaţia suprafeţelor cu habitat 91I0* a plantărilor efectuate  de acestea  pe perioada 

proiectului 

ua 
Supraf 

harta 
S ua (ha) 

Stejar 

existent 

S cu stejar 

(ha) 
% din ua 

Nr puieti 

plantati 
Compozitie 

1I 2 0,71 nu 0,0027  0,0038 1000 10ST 

1J 3 0,49 nu 0,0062 0,0127 500 10ST 

1K 5 1,10 nu 0,0001 0,0001 500 10 ST 

1L 4 1,17 nu 0,0705 0,0604 500 10ST 

1N 1 1,18 nu 0,0016 0,0013 1000 10ST 

1VV2 8 5,88 da 0,2710 0,0461 500 3ST;4CA;2FA;1TE. 

1VV3 1 1,33 nu 0,3260 0,2444 3000 10 ST. 

2C 1 3,72 da 0,0204 0,0055 1000 4ST;5CA;1DT. 

2E 1 3,43 da 0,1298 0,0378 500 4ST;5CA;1DT. 

2G 6 2,90 nu 0,1165 0,0402 500 10ST. 

513A 7 4,96 da 0,3760 0,0758 1000 9ST;1PI. 

513VV 8 0,96 da 0,0088 0,0091 500 8ST2JG 
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7D 10,11,12 2,32 da 0,1279 0,0552 500 8ST;2FA. 

7F  2,03 da 0,0572 0,0281 500 5ST;4CA;1DT. 

7G  2,57 da 0,1264 0,0492 500 8ST;2CA. 

 

 34,75 

 

1,6410 0,6698 13000 

  

In tabelul de mai sus este prezentate situaţia cumulată a plantărilor pe suprafete şi 

marimea acestora.  

   Conform normativelor silvice, consistenţa arboretului se evaluează  după vârsta de 7/9 

ani odată cu închiderea stării de masiv.  

In ceea ce priveşte ajutorarea regenerării naturale în zona arborilor seminceri, va 

reamintim faptul ca deşi acestea au fost realizate an de an, plantulele răsărite nu au rezistat 

mai mult de 2 ani. Intr-un arboret normal care nu era în sit Natura 2000 se putea realiza 

deschiderea ochiurilor, favorizând dezvoltarea plantulelor. Acest fapt a fost intuit de 

specialişti şi de aceea ne-am orientat în plantarea stejarilor în W-urile (parcele destinate 

hrănirii vânatului lipsite de vegetaţie arborescentă).  

Habitatul 91I0* se regăseşte în 15 ua-uri cu o suprafaţă totală de 34,75 ha din care 

1,64 ha ocupat de habitat,  iniţial aceasta regăsindu-se pe 1,2340 ha. La finele proiectului 

habitatul s-a mărit cu 0,4017 ha. Pe această suprafaţa, recomandată de specialişti  s-a plantat 

integral stejar astfel, aceste ua-uri au o consistentă de 10 ST. Pentru ua-urile în care exista 

stejar, compoziţia s-a modificat cu 10 până la 60 procente din compoziţie.  

Înainte                                                   După 

 

Suprafața 1, parcela 1W3 
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Înainte                                                 După 

 

Suprafata 2, parcela 1I 

Înainte                                                 După 

 

Suprafata 3, parcela 1J, 

 

 

Înainte                                                 După 

 

Suprafața 4, Parcela 1L 

 

 

 



 

     
 

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

( LIFE 11 NAT / RO / 828) 
 

 

Înainte                                                 După 

 

Suprafața 5, parcela 1K 

 


