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Rezumat în limba românã

Lucrarea „Ameninþãri potenþiale, recomandãri de management ºi
monitorizare pentru habitatele alpine ºi subalpine” este rezultatul unui
studiu având ca scop identificarea factorilor care influenþeazã sau pot 
influenþa în mod negativ habitatele de interes comunitar, incluse în proiectul
LIFE05 NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine ºi forestiere
din România”. Studiul a fost realizat pentru douã habitate prioritare, incluse
în Anexa 2 a Directivei Habitate: 4070* Tufãriºuri cu Pinus mugo ºi
Rhododendron myrtifolium ºi 6230* Pajiºti montane de Nardus, bogate
în specii, pe substraturi silicioase – care se gãsesc în etajele montan
superior ºi subalpin. De asemenea, în cadrul acestui studiu au fost elaborate
ºi câteva recomandãri pentru managementul ºi monitorizarea succesului
acþiunilor de management în vederea menþinerii acestor habitate într-o stare 
favorabilã de conservare. 

Structuratã în 3 capitole principale, lucrarea conþine informaþii despre
reþeaua Natura 2000, scopul ºi obiectivele proiectului „Habitate prioritare
alpine, subalpine ºi forestiere din România”, descrierea habitatelor luate în
studiu în conformitate cu literatura de specialitate, ameninþãrile potenþiale
pentru aceste habitate, recomandãri minime de management ºi monitorizare,
bibliografie ºi anexe. 

În vederea elaborãrii studiului, au fost analizate ºi sintetizate informaþiile
din formularele standard pentru siturile Natura 2000, completate în vara 
anului 2006 în cadrul proiectului. Aceste date au fost îmbogãþite cu noi 
informaþii colectate de pe teren ºi din literatura de specialitate. 

Studiul a fost conceput într-o formã accesibilã, uºor de urmãrit,
cuprinzând ºi doua tabele de sintezã, putând fi folosit cu uºurinþã de personalul
care administreazã situri Natura 2000 sau specialiºtii implicaþi în dezvoltarea
mãsurilor de management ºi monitorizare pentru pãstrarea statutului favora-
bil de conservare a habitatelor luate în studiu. 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176 –
„Habitate prioritare alpine, subalpine ºi forestiere în România”, proiect
finanþat de cãtre Comisia Europeanã prin instrumentul financiar LIFE-Natura,
având ca scop concret acordarea de suport autoritãþilor implicate în 
procesul de declarare, monitorizare, conservare ºi management al 
siturilor Natura 2000. 



Summary

“Potential Threats and Management and Monitoring Recommendations 
for Alpine and Sub-Alpine Habitats” is the result of a study aiming to 
identify factors influencing negatively those habitats of community interest 
considered within project LIFE05NAT/RO/000176: “Priority Forest, 
Sub-Alpine and Alpine Habitats in Romania.” This study was carried out for
two priority habitats included on Annex I of EC Habitats Directive, namely:
4070* Bushes with Pinus mugo and Rhododendron myrtifolium and 
6230* Species rich Nardus grasslands, on silicious substrates – habitats
that are found in the upper mountain and sub-alpine vegetation belts.
Moreover, as part of this study, several recommendations have been 
developed for habitat management and successful monitoring of 
management actions, with the aim of maintaining these habitats in a
favourable conservation status.

Structured around three main chapters, this work includes information
on the Natura 2000 network, as well as the aim and objectives of this LIFE
project, a description of the habitats included in this study, the potential
threatsidentified, management and monitoring recommendations, references
and annexes. Information included in the standard Natura 2000 site forms
that were filled out in 2006 as part of this project was analysed and 
synthesised. Additional data collected in the field or from literature 
contributed further to this document. 

The study is user-friendly and includes two synthesising tables which
make it easy to follow for practitioners, administrators of Natura 2000 sites
or specialists involved in elaborating management and monitoring measures
for the maintenance of a favourable conservation status for the habitats 
concerned. 

This project was funded by the European Commission through the 
LIFE-Nature financial instrument which aims to support institutions involved
in the process of declaring, conserving, managing and monitoring 
Natura 2000 sites. 

7



Introducere

Toate statele membre ale UE au luat diferite mãsuri concrete pentru
managementul reþelei Natura 2000. Fiecare þarã a avut o abordare mai mult
sau mai puþin diferitã, în funcþie de particularitãþile ei: suprafaþa þãrii, legis-
laþia naþionalã, organizarea administrativã ºi mediul natural al acesteia.
Modul în care în România se va înþelege necesitatea conservãrii habitatelor
ºi a speciilor de pe teritoriul sãu ºi modul în care va fi aplicatã legislaþia în vigoare,
se va reflecta în anii urmãtori în starea de consevare a naturii care ne înconjoarã.

Scopul acestui studiu este acela de a identifica ºi prezenta factorii care
pot influenþa în mod negativ habitatele de interes comunitar incluse în 
proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine ºi
forestiere din România” ºi de a elabora recomandãri minime de management
ºi de monitorizare a eficienþei acþiunilor de management în vederea
menþinerii acestor habitate într-o stare favorabilã de conservare. 

Studiul se bazeazã atât pe informaþiile culese în teren în vara anului
2006 (etapa de desemnare a siturilor Natura 2000 – descrierea habitatelor
menþionate) cât ºi pe informaþiile existente în diferite studii ºi lucrãri de cercetare.

Cele douã habitate luate în discuþie în acest studiu - 4070* Tufãriºuri
cu Pinus mugo ºi Rhododendron myrtifolium ºi 6230* Pajiºti montane
de Nardus, bogate în specii, pe substraturi silicioase - se gãsesc în 
etajele montan superior ºi subalpin. Aceste etaje sunt recunoscute ca 
adãpostind ecosisteme fragile, în condiþii climatice extreme.

Utilizate în trecut potrivit unor practici tradiþionale (în special pentru
creºterea animalelor), resursele zonelelor montane se confruntã în prezent
cu noi pericole. Deºi privite în general ca zone puþin favorabile aºezãrilor
umane cu activitãþi economice permanente, þinuturile muntoase atrag în
prezent numeroase investiþii pentru turism, hidroenergie ºi cãi de comuni-
caþii. Acestea au condus la apariþia unor noi ameninþãri la adresa habitatelor
din aceste zone, care, cumulate cu efectele distructive (deºi de intensitate
mai scãzutã) ale activitãþilor tradiþionale, pun sub semnul întrebãrii continui-
tatea existenþei acestor habitate fragile. De asemenea, amplitudinea ºi rata
preconizatã a schimbãrilor climatice, este foarte probabil cã va perturba
semnificativ, atât ecosistemele naturale, cât ºi structura social-economicã a
societãþii umane din zona montanã. 

Deoarece zonele muntoase sunt regiuni cu interese conflictuale între
tendinþele de dezvoltare economicã ºi conservare a mediului, schimbãrile cli-
matice viitoare vor exacerba probabil aceste conflicte potenþiale. În aceste
condiþii menþinerea habitatelor fragile se va putea realiza doar printr-un 
management adecvat. 
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1. Natura 2000

1.1 CE REPREZINTÃ REÞEAUA ECOLOGICÃ NATURA 2000?

Natura 2000 este o reþea ecologicã europeanã de zone protejate desem-
nate de Statele Membre ale Uniunii Europene, pe baza Directivei Habitate
ºi Directivei Pãsãri. Conform art. 3 din Directiva Habitate (92/43/EEC),
Natura 2000 este o reþea ecologicã europeanã formatã din Arii Speciale de
Conservare (în limba englezã, Special Areas of Conservation - SAC) ºi Arii
de Protecþie Specialã  Avifauninstice (în limba englezã, Special Protection
Areas - SPA). În continuare, în text se vor folosi prescurtãrile din limba englezã. 

Directivele Habitate ºi Pãsãri sunt cele mai importante instrumente legale
ale UE pentru protejarea biodiversitãþii. Scopul Directivei Habitate este „sã
contribuie la asigurarea biodiversitãþii prin conservarea habitatelor naturale
ºi a faunei ºi florei sãlbatice de pe teritoriul european al Statelor Membre în
care tratatul se aplicã. (Art. 2.1).

Trebuie înþeles cã Natura 2000 nu este un sistem de rezervaþii strict
protejate, unde activitãþile umane sunt excluse. Natura 2000 recunoaºte cã
omul face parte din naturã ºi cã activitãþile umane trebuie sã se desfãºoare
în parteneriat cu conservarea naturii. 

Într-adevãr, multe din siturile Natura 2000 sunt valoroase tocmai datoritã
felului cum au fost gospodãrite pânã în momentul de faþã, iar în viitor va fi
foarte importantã continuarea acestor practici pentru menþinerea
speciei/habitatului (agricultura extensivã este un exemplu). 

Reþeaua Natura 2000 include în prezent 20.000 situri în þãrile membre UE,
aproximativ o cincime din suprafaþa acestora (exclusiv România ºi Bulgaria).
În Slovenia siturile Natura 2000 reprezintã 35% din suprafaþa þãrii, în Spania
23,5%, Danemarca 23,8%, Grecia 20,9%, Olanda 18,1%, Slovacia 18,3%,
Portugalia 17,9%.

Prin aderarea la Uniunea Europeanã, România avea obligaþia sã inventarieze
ºi sã trimitã Comisiei Europene lista cu siturile propuse pentru a fi incluse în
reþeaua de arii protejate Natura 2000, pânã la 1 ianuarie 2007. Lista parþialã,
transmisã de Ministerul Mediului cãtre UE în luna iunie 2007, include atât arii
naturale protejate, declarate conform legislaþiei naþionale, cât ºi zone noi,
declarate situri Natura 2000 pe criterii strict ºtiinþifice, conform legislaþiei UE.

Este important de menþionat cã, în multe situaþii, speciile ºi habitatele pro-
tejate în siturile Natura 2000 au apãrut ºi s-au menþinut ca urmare a activitãþilor
umane de exploatare durabilã a resurselor naturale. Ca urmare, în majoritatea
siturilor Natura 2000 se vor menþine activitãþile economice, dar cu accent deosebit
pe conservarea speciilor ºi habitatelor pentru care au fost declarate.  

9
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Managementul acestor zone va trebui sã þinã cont de faptul cã Natura
2000 este, în primul rând, un instrument de conservare a biodiversitãþii. Planurile
de management vor include acele activitãþi economice care ajutã la menþinerea
ºi protejarea naturii ºi a mediului. Astfel, în siturile Natura 2000 vor fi permise:

activitãþi agricole tradiþionale, unele dintre acestea necesare pentru
menþinerea peisajelor (de exemplu cositul sau pãºunatul pentru menþinerea
pajiºtilor montane). Exploatarea terenurilor agricole nu trebuie sã conducã însã la
degradarea sau distrugerea habitatelor naturale ºi a speciilor de plante ºi animale
de interes  comunitar, pentru care zona a fost declaratã sit Natura 2000;

cultivarea ºi obþinerea produselor ecologice – legume, fructe, produse
lactate, carne, sucuri de fructe;

activitãþi de vânãtoare ºi pescuit, cu condiþia ca siturile Natura 2000 sã îºi
pãstreze obiectul conservãrii. Aceste activitãþi vor respecta mãsurile minime
de management pentru speciile de interes comunitar, de exemplu:
respectarea perioadelor de reproducere, cuibãrit, popas ºi iernat;

exploatarea masei lemnoase – în funcþie de habitatul/specia pentru care
zona a fost declaratã sit Natura 2000;

construcþii din materiale tradiþionale, în concordanþã cu arhitectura 
specificã zonei;

activitãþi de promovare ºi dezvoltare a turismului durabil, cu accent pe
ecoturism.

Declararea unei zone ca sit Natura 2000 este dovada cã zona respectivã are
o valoare naturalã deosebitã, putând genera venituri din ecoturism ºi alte activitãþi
asociate (produse alimentare tradiþionale etichetate, obiecte de artizanat etichetate).

1.2. SITURILE NATURA 2000

Natura 2000 presupune 2 tipuri de arii protejate: 
SPA – arii de protecþie specialã avifauninsticã ºi 
SAC – arii speciale de conservare.
SPA-urile sunt desemnate de Statele Membre, conform Directivei Pãsãri

(79/409/EEC). Aceastã directivã obligã Statele Membre sã „desemneze teri-
toriile cele mai adecvate” ca SPA-uri, pentru a „asigura supravieþuirea ºi
reproducerea” speciilor de pãsãri menþionate în Anexa I a directivei. Mãsuri
similare se vor lua ºi în cazul „speciilor migratoare care apar în mod 
regulat, dar nu sunt listate în Anexa I”, o atenþie deosebitã necesitând „pro-
tejarea zonelor umede ºi, în mod special, zonele umede de importanþã inter-
naþionalã”. Rolul Comisiei Europene este sã asigure coerenþa reþelei de SPA-uri.

Prin desemnarea SAC-urilor aceastã protecþie se extinde ºi pentru
habitatele pãsãrilor ºi ale altor specii periclitate (speciile din Anexa II a
Directivei Habitate), respectiv pentru habitatele listate în Anexa I a Directivei
Habitate. Desemnarea SAC-urilor, este un proces mai complicat decât cel
pentru SPA-urilor, care necesitã cooperare între Comisie ºi statele membre.
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În prima fazã, statele membre realizeazã lista potenþialelor Situri de
Importanþã Comunitarã (proposed Sites of Community Interest - pSCI) conform cri-
teriului din Anexa III, stadiu I, Directiva Habitate. Dupã aceasta, Comisia ºi Statele
Membre cad de acord asupra listei de SCI-uri (Sites of Community Importance). În
acest proces, seminariile biogeografice joacã un rol crucial. În final, Statele Membre
desemneazã lista adoptatã a SCI-urilor ca SAC-uri (Arii Speciale de Conservare).

Figura 1. Structura procesului de identificare ºi desemnare a siturilor Natura 2000



1.3. STAREA FAVORABILA DE CONSERVARE

Conform Directivei Habitate ºi a legislaþiei româneºti (OUG 57/2007 –
transpune Directivele Pãsãri ºi Habitate în legislaþia naþionalã):

A. Starea de conservare a unui habitat natural este datã de totali-
tatea factorilor ce acþioneazã asupra sa ºi asupra speciilor caracteristice
acestuia ºi care îi pot afecta pe termen lung rãspândirea, structura ºi funcþi-
ile, precum ºi supravieþuirea speciilor ce îi sunt caracteristice. Starea de con-
servare a unui habitat natural se considerã „favorabilã” atunci când sunt
îndeplinite condiþiile:

arealul sãu natural ºi suprafeþele pe care le acoperã în cadrul acestui
areal sunt stabile sau în creºtere; 

are structura ºi funcþiile specifice necesare pentru conservarea sa pe
termen lung, iar probabilitatea menþinerii acestora în viitorul previzibil este
mare; 

speciile care îi sunt caracteristice se aflã într-o stare de conservare
favorabilã, aºa cum aceasta este definitã mai jos (punctul B.).

B. Starea de conservare a unei specii este datã de totalitatea factorilor
ce acþioneazã asupra sa ºi care pot influenþa pe termen lung rãspândirea ºi
abundenþa populaþiilor speciei respective pe teritoriul Uniunii Europene.
Starea de conservare se considerã „favorabilã” atunci când sunt îndeplinite
condiþiile:

datele privind dinamica populaþiilor speciei indicã faptul cã aceasta se
menþine ºi are ºanse sã se menþinã pe termen lung ca o componentã viabilã
a habitatului natural; 

arealul natural al speciei nu se reduce ºi nu existã riscul sã se reducã
în viitorul previzibil; 

existã un habitat suficient de vast pentru ca populaþiile speciei sã se
menþinã pe termen lung.
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2. Proiectul LIFE05 NAT/RO/000176 -
„Habitate prioritare alpine, subalpine ºi

forestiere din România”- prezentare generalã

În sprijinul implementãrii legislaþiei europene, se desfãºoarã în România
diferite proiecte ce au ca scop promovarea reþelei Natura 2000 ºi informarea
publicului cu privire la schimbãrile pe care le presupune desemnarea de
situri Natura 2000. LIFE05 NAT/RO/000176 – „Habitate prioritare alpine,
subalpine ºi forestiere în România” este un astfel de proiect, derulat de
Facultatea de Silviculturã ºi Exploatãri Forestiere a Universitãþii
„Transilvania” - Braºov, împreunã cu Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, Regia Naþionalã a Pãdurilor - ROMSILVA ºi Fondul Mondial pentru
Naturã – Programul Dunãre Carpaþi (WWF-DCP). Având ca subiect central
habitatele de interes comunitar (în special cele prioritare) din zonele alpine,
subalpine ºi forestiere, proiectul, finanþat din fondurile europene LIFE,
activeazã concret în procesul de declarare, monitorizare, conservare ºi 
management al siturilor Natura 2000. 

În perioada 2005 – 2007, printre rezultatele proiectului s-au numãrat
urmãtoarele:

realizarea hãrþii distribuþiei potenþiale pentru habitatele forestiere,
jnepeniºuri ºi pajiºti alpine la nivel naþional ºi completarea formularelor stan-
dard pentru 56 situri de interes comunitar (datele au fost incluse în baza de
date a MMGA ºi de asemenea au fost transmise cãtre MMDD1 ºi Academia
Românã/CMN2);

publicarea lucrãriilor „Habitatele din România” ºi „Ameninþãri potenþiale
pentru habitatele forestiere”(http://www.lifenatura2000.ro/index.php?page=
publicaþii);

informarea ºi conºtientizarea opiniei publice ºi a instituþiilor relevante
cu privire la  importanþa Reþelei Natura 2000 (implementarea unui plan de
comunicare; lansarea paginii www.lifenatura2000.ro, publicarea de broºuri,
afiºe cu tema Natura 2000 – omul în armonie cu natura, expoziþii, articole în
presa scrisã, TV ºi radio); 

stabilirea unui grup de lucru pentru realizarea mãsurilor compensatorii
pentru pajiºti ºi pãduri ºi 

desfãºurarea de activitãþi de lobby pe partea legislativã. 
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1
MMDD – Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile

2
CMN – Comisia Monumentelor Naturii



Pânã în ianuarie 2009 sunt planificate urmãtoarele  activitãþi:
realizarea unor recomandãri pentru gospodãrirea ºi monitorizarea 

habitatelor prioritare, conform cerinþelor Directivei Habitate;
activitãþi în douã parcuri model: Parcul Naþional Munþii Rodnei ºi Parcul

Naþional Ceahlãu (tabere ecologice, studii pentru evaluarea potenþialului
ecoturistic, instruiri, îndrumare pentru planurile de management, întâlniri cu
factorii de decizie, realizarea a douã trasee educative în fiecare din cele
douã parcuri);

activitãþi de lobby, comunicare, întâlniri la nivel naþional ºi regional cu
diferiþi factori de decizie. 
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Foto 1. Jnepeniº compact în Parcul Naþional Piatra Craiului (foto: Pop O.G.)
Foto 2. Jnepeniº fragmentat datoritã suprapãºunatului în Parcul Natural Bucegi (foto: Pop O.G.)



3.1.1. Prezentare generalã

Habitatul se întâlneºte la altitudini cuprinse între 1350-2000 m în 
nord ºi urcã uºor ºi treptat înspre sud pânã la 1600-2250, fiind tipic pentru 
etajul subalpin al Carpaþilor româneºti. Ocupã versanþii puternic înclinaþi, 
circuri glaciare ºi platouri (Doniþã & al., 2005). Gradul de fragmentare 
a acestui habitat este destul de accentuat, din cauze naturale - relief  
stâncos fragmentat (Piatra Craiului) sau antropice - tãierea jnepenilor,
suprapãºunat (spre exemplu în Munþii Bucegi).

Rolul ecologic: loc de viaþã ºi adãpost pentru numeroase specii de plante
ºi animale; protejeazã solul versanþilor împotriva eroziunii; rol în oprirea
avalanºelor; intercepteazã precipitaþiile, eliberând o anumitã parte a apei,
treptat, prin transpiraþie, ºi determinând o parte apreciabilã sã se scurgã în
sol, iar primãvara temporizeazã topirea zãpezii; faciliteazã menþinerea limitei
naturale superioare a pãdurii, la adãpostul lor refãcându-se speciile
forestiere; creºte gradul de atractivitate turisticã a zonelor montane prin
menþinerea diversitãþii ºi specificitãþii peisajului. 

Starea actualã de conservare: diferã în diverse regiuni ale þãrii (în Retezat
starea de conservarea a jnepeniºurilor este bunã, la Gemenele observându-se o
regenerare foarte bunã dupã incenii; în Fãgãraº jnepeniºurile au o structurã
mai slabã). Datoritã distrugerii jnepeniºurilor în vederea extinderii pãºunilor,
acest habitat apare destul de fragmentat în numeroase masive muntoase.
Având însã în vedere tendinþa tot mai pronunþatã de abandon a pãºunilor
subalpine, probabil cã jnepeniºurile vor reocupa în mod natural aceste
pajiºti. Procesul va fi însã de duratã, deoarece, mai adesea, tufãriºurile de
Pinus mugo se reconstituie, pe cale naturalã, foarte greu.

Situri Natura 2000 incluse în Ordinul de Ministru 776/2007 privind
declararea siturilor de interes comunitar care includ habitatul 4070*:
Bucegi, Buila-Vânturariþa, Cãlimani-Gurghiu, Ceahlãu, Ciucaº, Creasta
Nemirei, Frumoasa, Munþii Fãgãraº, Munþii Maramureºului, Munþii Rodnei,
Munþii Þarcu, Nordul Gorjului de Est, Nordul Gorjului de Vest, Parâng, Piatra
Craiului, Putna-Vrancea, Retezat, Valea Cepelor. 

Situri propuse de proiectul LIFE05 NAT/RO000176 – Habitate prioritare
alpine, subalpine ºi forestiere din România care includ habitatul 6230*:
Þarcu, Masivul Iezer-Pãpuºa.

3.1.2. Descriere conform literaturii de specialitate

A. Descrierea conform “Interpretation Manual of European 
Union Habitats”, EUR27, July 2007 (extras integral)
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4070* Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti)

B. Descrierea conform lucrãrii „Habitatele din România, Doniþã 
ºi colab. 2005 (extras integral)

R3105 Tufãriºuri sud-est carpatice de jneapãn (Pinus mugo) cu smir-
dar (Rhododendron myrtifolium)

Corespondenþe:
NATURA 2000: 4070* Bushes with Pinus mugo and Rhododendron myrtifolium
EMERALD: 31.4 Alpine and Boreal heaths
CORINE: -
PAL.HAB: 31.561 Subalpine mountain pine scrub and 31.562 Carpathian
alpenrose mountain pine scrub
EUNIS: F2.46 Carpathian Pinus mugo scrub; F2.461+F2.462
Asociaþii vegetale: Rhododendro myrtifolii - Pinetum mugi Borza 1959, 
em. Coldea 1995 (Syn.: Pinetum mugi carpaticum auct. rom., Calamagrostio 
villosae - Pinetum mugi Sanda & Popescu 2002).
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PAL.CLASS.: 31.5

1) Pinus mugo formations usually with Rhododendron spp of the dry eastern
inner Alps, the northern and southeastern outer Alps, the southwestern Alps
and the Swiss Jura, the eastern greater Hercynian ranges, the Carpathians,
the Apennines, the Dinarides and the neighbouring Pelagonides, the Pirin,
the Rila and the Balkan Range;

2) Plants: Pinus mugo, Rhododendron hirsutum, R. ferrugineum, 
R. myrtifolium (syn. R. kotschy), Rhodothamnus chamaecistus,
Calamagrostis villosa, Homogyne alpina

3) Corresponding categories
German classification: “6905 Alpenrosengebüsch”, “6904 Latschengebüsch”.

5) Doniþã, N., Popescu, A., Paucã-Comãnescu, M., Mihãilescu, 
S., Biriº, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnicã Silvicã,
Bucureºti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)



Rãspândire: Carpaþii Orientali, Carpaþii Meridionali, Carpaþii Occidentali, în
etajul subalpin.

Suprafeþe: Total > 50.000 ha.

Staþiuni: Altitudine 1350–2000 m în nord ºi 1600–2250 m în restul Carpaþilor.
Clima: T = 3,0– -0,20C în nord, 2,2–0,00C în sud, P = 1250–1425 mm anual.
Relief: versanþi puternic înclinaþi, circuri glaciare, platouri vânturate. 
Roci: ºisturi cristaline, roci eruptive, conglomerate, calcare. Soluri: humo-
siosoluri, prepodzol, podzol, superficiale, cu schelet bogat, cu reacþie acidã
(pH = 4,1–4,8), oligobazice (13–19%).

Structura: Fitocenoza edificatã de Pinus mugo este tipicã pentru etajul sub-
alpin al Carpaþilor româneºti, iar elementele carpato-balcanice o diferenþiazã
de cele similare (vicariante din Alpi). Acoperirea generalã este de 90–100%.
Speciile sunt oligoterme, higrofile, oligotrofe, acidofile. 

Stratul arbuºtilor este compus din Pinus mugo, în general monodominant,
dar pot apãrea sporadic, Alnus viridis, Salix silesiaca, Ribes petraeum,
Juniperus sibirica, iar la limita inferioarã, în rariºti, se dezvoltã ºi exemplare
subdezvoltate de arbori (Pinus cembra, Picea abies, Sorbus aucuparia). 

Stratul de jneapãn este de regulã compact, cu densitãþi mari (2200
tufe/ha, cu 9 ramuri la tufã în medie), cu înãlþime de 2–2,5 (3,0) m la altitu-
dini mai coborâte (1600 m) ºi devine tot mai scund, ajungând la 0,40 m la
altitudini de peste 2200 m. Productivitatea stratului arbuºtilor variazã, în
medie, între 6,6 t–11 t/an/ha material vegetal uscat ºi au o biomasã totalã de
74,5 t/ha. 

Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor este edificat de Rhododendron myrtifolium, cu
dominanþã mare fiind ºi Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa,
Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella,
Calamagrostis villosa. Acoperirea stratului este de 30–60%, având o înãlþime
de 25–30 cm. Stratul muscinal  este prezent aproape totdeauna, are o
acoperire variabilã, între 30–80% ºi este alcãtuit mai ales din speciile
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum,
Dicranum scoparium.

Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Pinus mugo, Rhododendron 
myrtifolium. Specii caracteristice: Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium,
Calamagrostis villosa. Alte specii importante: Juniperus sibirica, Campanula
abietina, Pinus cembra, Salix silesiaca, Ribes petraeum, Vaccinium 
vitis- idaea, Vaccinium myrtillus, Silene nivalis, Hieracium alpinum, 
Poa media, Leucanthemum waldsteinii, Cicerbita alpina, Dryopteris 
carthusiana ssp. dilatata, Melampyrum sylvaticum, Alnus viridis, Picea abies
Sorbus aucuparia, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Luzula 
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luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum scoparium.
Specii endemice: Silene nivalis (Lychnis nivalis).

Valoare conservativã: mare, habitatele sunt periclitate antropic, Pinus
mugo fiind o specie ocrotitã în România.

Literaturã selectivã: Resmeriþã 1978; Coldea et Pânzaru 1986; Coldea
1985, 1990; Resmeriþã 1982; Sanda & Popescu 1993; Alexiu 1998; 
Puºcaru-Soroceanu E. & al. 1981; Boºcaiu 1971; Resmeriþã 1970; Dobrescu
& al. 1989; Chifu & al. 1989; Pãun & Popescu G. 1971; Buia & al. 1962.

Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu.

3.1.3. Ameninþãri potenþiale

În continuare ne vom referi la factorii nefavorabili, care afecteazã
starea de conservare a habitatului „Tufãriºuri cu Pinus mugo ºi
Rhododendron myrtifolium”. Se au în vedere atât factorii care au acþionat în
trecut, contribuind la starea actualã, factorii care afecteazã habitatul în
prezent, cât ºi cei care se preconizeazã cã vor constitui ameninþãri potenþiale
în viitor. 

Cele mai mari distrugeri ale jneapãnului s-au datorat folosirii ca lemn
de foc, practicatã de ciobani ºi administratorii cabanelor. De exemplu, în Bucegi,
la Vf. Omu, jneapãnul a fost tãiat constant pentru încãlzira cabanei ºi a staþiei
meteo. În prezent aceastã ameninþare este mult diminuatã.

În trecut se practica defriºarea jnepeniºurilor ºi a tufãriºurilor de
Rhododendron în vederea extinderii pãºunilor subalpine ºi alpine. În prezent
aceastã acþiune s-a redus mult, datoritã tendinþei, tot mai accentuate, de
restrângere a pãºunatului în etajul subalpin ºi în cel alpin. 

A. Tãierea jneapãnului ca lemn de foc de cãtre ciobani, turiºti ºi 
cabanieri 

B. Eliminarea jnepeniºurilor în vederea extinderii pãºunilor prin  
tãiere sau ardere



De-a lungul timpului, ciobanii au încercat sã elimine aceste tufãriºuri ºi
printr-un pãºunat intensiv, care împiedica dezvoltarea exemplarelor tinere,
dar distrugerile mari au fost provocate  ºi prin incendiere cum a fost cazul în
Munþii Bucegi (Jepii Mari, Vf. Cocora, Lucãcilã, Deleanu), Munþii Ciucaº
(Zãganu), Munþii Fãgãraº (Podeanu, Florea) ºi alte zone muntoase
(Puºcaru-Soroceanu E. & al., 1963). ªi în masivul Vlãdeasa, se consem-
neazã cã crescãtorii de animale au distrus câteva hectare de jnepeniº prin
ardere, la peste 1800 m altitudine (Resmeriþã, 1970). 

Datoritã acestor practici, s-au diminuat, cu precãdere jnepeniºurile de pe 
platouri ºi de pe versanþii lini, cu sol profund. Conform datelor existente
(Puºcaru-Soroceanu E. & al, 1963), s-au pãstrat mai ales tufãriºurile situate
pe versanþii cu declivitate mare, pe grohotiºuri ºi pe bolovãniºuri, care sunt
importante ºi datoritã rolului lor în fixarea solului versanþilor, prin prevenirea
eroziunii. Aºa se explicã faptul cã, în multe masive montane, pe platouri ºi
coame rotunjite, acest habitat este fragmentat ca urmare a unor activitãþi
antropice, iar pe versanþii cu înclinare accentuatã aspectul fragmentat este
indus de caracteristicile formelor de relief. 

Studiile efectuate de Resmeriþã (1970) în Masivul Vlãdeasa, asupra
dinamicii vegetaþiei dupã îndepãrtarea jnepeniºurilor prin ardere, au arãtat
cã nici dupã 21 de ani nu s-a ajuns la instalarea pe cale naturalã a unei
pajiºti valoroase din punct de vedere economic ºi nici a habitatului de
tufãriºuri iniþial. Astfel, în urma arderii, din anul 1945 pânã în 1949 s-a obser-
vat instalarea unor specii de muºchi ºi licheni ºi a speciei Chamaenerion
angustifolium, care s-au menþinut 2-3 ani dupã incendiere. Din 1960 pânã în
1967 s-a observat cã specia Calamagrostis villosa, coasociata principalã a
speciei Pinus mugo, ajunge la o dominanþã tot mai mare. Dupã 21 de ani de
la ardere, vegetaþia iniþialã ierboasã din Pinetum mughii s-a refãcut, cu com-
poziþia vegetalã specificã: Calamagrostis villosa 3, Homogyne alpina 2,
Luzula sylvatica +, Campanula abietina +, Festuca rubra +, Aconitum degenii
+, Vaccinium myrtillus +, ºi un strat de muºchi cu acoperire mare. S-a obser-
vat însã cã nici dupã 21 de ani, Pinus mugo nu s-a reinstalat în urma arderii.  

Politica din 1950 de extindere a pãºunatului la nivel naþional a dus la
apariþia unor eroziuni catastrofale pe versanþi, la uscarea pajiºtilor ºi la
secarea a numeroase izvoare din zonele învecinate. 

Arderea vegetaþiei este consideratã, mai ales în regiunile montane, 
ca fiind una din cele mai dãunãtoare practici pentru biodiversitate, deoarece
rata de refacere în aceste habitate (plasate într-un mediu cu condiþii 
climatice aspre) este deosebit de lentã (Backshall, 2001). 

Arderea jnepeniºurilor ºi a pajiºtilor, afectezã în mod grav atât vege-
taþia (Hansson & Fogelfors 2000; Menges & Dolan 1998; Moog & al. 2002),
cât ºi fauna de nevertebrate (Swengel, 2001).
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C. Pãºunatul pe terenul ocupat în mod natural de jneapãn 

Pãºunatul împiedicã dezvoltarea exemplarelor tinere de Pinus mugo,
deci instalarea jnepeniºurilor compacte. În Retezat, în zonele unde nu s-a
pãºunat, jneapãnul ºi-a revent foarte bine, ajungându-se la instalarea unor
jnepeniºuri compacte.

În trecut aceastã ameninþare era inexistentã. În prezent ºi pe viitor va
constitui probabil unul din cele mai mari pericole pentru integritatea acestui
tip de habitat. Pârtiile de schi vor urca tot mai mult spre subalpin ºi alpin.
Este posibil ca, în perspectivã, sã se defriºeze numeroase suprafeþe ocupate
de jneapãn pentru crearea de noi pârtii de schi. 

Probabil cã nu se va putea evita distrugerea unor fragmente din acest
habitat, pentru crearea de noi pârtii de schi, atunci când „interesul naþional”
o cere. Se recomandã însã, în cazul în care astfel de defriºãri nu vor putea
fi evitate, plantarea unei suprafeþe echivalente cu jneapãn.  

Acolo unde se practicã tãierea lujerilor de jneapãn în scopuri industri-
ale (pentru obþinerea uleiurilor eterice), au loc iremediabil uscãri în masã,
chiar dacã proporþia lujerilor tãiaþi este micã (sub 25%) (Bândiu & Creangã,
1987). Conform observaþiilor efectuate de aceeaºi autori, în Munþii Cãlimani
ºi în alte masive muntoase, oricât de puþini lujeri ar fi tãiaþi dintr-un tufãriº de
jneapãn, acesta va fi sacrificat ºi trebuie considerat definitiv pierdut. Acest
lucru se datoreazã faptului cã sunt tãiaþi în special lujerii terminali ºi nu cei
bazali sau laterali. Tãindu-se aceºti lujeri din vârf, se suprimã suportul vieþii
arbustului, ajungându-se la un dezechilibru fiziologic acut, care, în condiþiile
climatului alpin, conduce destul de repede la uscare. Deci, datoritã particu-
laritãþilor fiziologice, jneapãnul este foarte sensibil la vãtãmare. Din aceste
motive, recoltarea de masã verde din jnepeniºurile naturale ar trebui
interzisã (Bândiu & Creangã, 1987). Aceeaºi autori, recomandã realizarea
unor culturi speciale de jneapãnpentru recoltarea de masã verde, la altitudi-
ni mai joase, unde producþia de biomasã este mult mai mare. 

Colectãri însemnate de muguri, care au dus la uscãri în masã, au fost
întreprinse în 1990-1991 în  zona râului Bãrbat din Retezat. 
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D. Îndepãrtarea jnepeniºurilor în vederea extinderii domeniului schiabil

E. Colectarea lujerilor pentru uz medicinal sau industrial



Pentru a evita distrugerea jnepeniºurilor, mugurii de jneapãn se pot
înlocui cu mugurii de Pinus nigra ºi Pinus sylvestris, compoziþia ºi concen-
traþia uleiurilor volatile fiind similarã.

Bolile ºi dãunãtorii pot produce, în anumite momente, atacuri cu o intensi-
tate mai micã sau mai mare. Atacuri puternice se semnaleazã izolat, cum ar
fi cele din Cãlimani sau din Munþii Rodnei.

Atunci când se realizeazã plantaþii în vederea refacerii habitatului, tre-
buie verificatã provenienþa puieþilor folosiþi pentru refacerea habitatului, pen-
tru a nu produce rãspândirea unor boli ºi dãunãtori. 

Este posibil ca specii de insecte ºi ciuperci ce invadeazã pepinierele
sã ajungã, prin materialul sãditor, la jnepeniº sau sã se rãspândeascã în
mod natural, producând atacuri. 

În continuare prezentãm cãteva consideraþii privind ciupercile pato-
gene pe jneapãn (dupa un material realizat de Dr. Chira D.).

1. Specii existente în România 

Jneapãnul este cunoscut ca o specie relativ rezistentã la boli ºi dãunãtori.
În anumite condiþii de mediu, au fost înregistrate infecþii în masã cu specii de
ciuperci (în general foliare). Dintre ciupercile cu un potenþial mai mare de a
provoca pagube însemnate sunt:

speciile patogene (secundare) foliare Lophodermium pinastri,
Melanconium asperulum ºi M. pini, Brunhorstia pinea, Lophodermella con-
juncta, Hendersonia acicola º.a.;

speciile de rugini: Coleosporium senecionis;
speciile de mucegai care atacã sub zãpadã: Herpotrichia coulteri, H.

juniperi.
Dintre mijloacele de prevenire a acestor ameninþãri se poate pune

accentul mai ales pe cele de control al transferului materialelor de împã-
durire din zonele infectate în celelalte zone. 

Specia Melanconium asperulum este întâlnitã doar în România, deo-
camdatã fiind semnalatã numai în Munþii Rodnei ºi Cãlimani. Din mai multe
considerente (este un endemit local, este parazit de ace, nu se cunoaºte
rezistenþa altor populaþii de jneapãn la aceastã boalã) nu este cazul sã fie
luate mãsuri de prevenire a rãspândirii ciupercii în alte zone.
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F. Boli ºi dãunãtori



G. Fragmentarea habitatului

23

2. Specii nesemnalate încã pe jneapãn, dar prezente în România 

Ciuperci: mai multe specii rãspândite pe alte rãºinoase, inclusiv pe
ceilalþi pini, au fost ocazional înregistrate pe jneapãn, dar efectul lor potenþial
nu pare a fi însemnat. Dintre acestea amintim: Sphaeropsis sapinea,
Cenangium ferruginosum ºi Cyclaneusma minus.

Insecte:

Pityogenes chalcographus: în preajma arboretelor afectate de doborâturi 
ºi rupturi de vânt, aceastã insectã dezvoltã populaþii mari, care, epuizându-ºi
sursa preferatã de hranã, poate ataca alte specii de rãºinoase, fiind consem-
natã ºi pe jneapãn, dar nu produce pagube similare; 

Neodiprion sertifer: în zonele unde insecta dezvoltã gradaþii, a fost
consemnatã accidental ºi pe jneapãn.

3. Specii invazive, nesemnalate încã în România 

Ciuperci: 

Mycosphaerella dearnessii - specie americanã care a apãrut deja în
unele þãri europene (cea mai apropiatã semnalare fiind în fosta Iugoslavia).

Nematode:

Bursaphelenchus xylophilus - specie asiaticã consemnatã în multe þãri
americane ºi europene, ce provoacã uscarea intensã a pinilor (“pine wilt disease”).

Insecte:

Chionaspis pinifoliae („pãduchele acelor de pin”) este întâlnit de regulã pe
jneapãn ºi pin silvestru, putând provoca cãderi importante de ace.

Speciile de Rhododendron sunt vectorii principali ai ciupercilor pato-
gene de rãdãcinã din genul Phytophthora. Multe dintre acestea sunt implicate în
uscarea diferitelor specii forestiere: fag, stejari, anini, carpen, paltini etc. Unele
specii de Phytophthora sunt considerate invazive (P. alni, P. cinammomii – ultima
putând afecta ºi jneapãnul în pepiniere), regãsindu-se pe listele de carantinã
fitosanitarã. Principala cale de rãspândire a acestor boli este vânzarea de plante
în recipiente (în care puieþii sau solul poate fi contaminat).

Suprapãºunatul ºi distrugerile repetate au condus, în timp, la o frag-
mentare accentuatã a acestui habitat. Fragmentarea poate fi însã ºi o carac-
teristicã a habitatului datã de fragmentarea reliefului.



Introducerea unor puieþi de provenienþã necunoscutã sau din alte
zone, poate conduce la poluarea geneticã. Pentru lucrãrile de refacere a
habitatului se recomandã folosirea de puieþi de provenienþã localã.

Uneori situaþia neclarã a proprietãþiilor ºi lipsa unor prevederi speciale
pentru conservarea habitatelor de interes comunitar în legislaþia româneascã
fac deosebit de dificilã menþinerea tufãriºurilor de jneapãn într-o stare favor-
abilã de conservare. 

Lipsa prevederilor de management specifice pentru habitatele ºi
speciile de interes comunitar (conform cerinþelor Directivelor Europene)
reprezintã de asemenea un impediment major. 

La nivel internaþional au fost realizate numeroase studii referitoare la
influenþa modificãrilor climatice asupra florei ºi vegetaþiei, deci implicit
asupra habitatelor care se doresc a fi protejate conform Directivei Habitate a
UE. Rezultatele acestor studii au arãtat fãrã echivoc cã, prin diferite mecanisme,
habitatele nivale, alpine ºi subalpine vor fi primele afectate, în ordinea enu-
merãrii. Aceasta constituie, poate principala ameninþare pentru habitatele
prioritare 6230* ºi 4070*, luate în discuþie în acest material, eventualele
mãsuri de management realizate la scarã localã sau regionalã neavând nici
un efect notabil în situaþia datã. 

Ca urmare a lãrgirii intervalului cu temperaturi ridicate care avan-
tajeazã speciile arborescente, vegetaþia caracteristicã zonelor alpine ºi sub-
alpine se va reduce, datoritã migrãrii pe verticalã a speciilor de arbori (în
principal a molidului). Se preconizeazã cã în câteva secole de invazie a
pãdurii în zona alpinã, suprafaþa ocupatã de habitatele actuale se va reduce
cu cu mai mult de 40-60%, conform unor studii realizate în Scandinavia
(Holten, 1990; Holten & Carey, 1992). 

Conform evoluþiei preconizate a climatului, arealul a numeroase specii
se va extinde pe altitudine. Studiile realizate în zonele muntoase din Italia,
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H. Introducerea unor puieþi de provenienþã necunoscutã - 
poluare geneticã

I. Lipsa unui cadru legislativ adecvat

J. Schimbarea climei – încãlzirea globalã



aratã cã habitatele cele mai vulnerabile  în condiþiile schimbãri climatice,
sunt jnepeniºurile din Apenini (Vaccinio-Piceetalia). Acestea se dezvoltã
la 1.500 - 2.300 m, fiind strâns dependente de existenþa unui climat
rece. 

Datele obþinute din cercetãrile având ca subiect schimbãrile climatice,
aratã cã speciile de plante rãspund la aceste schimbãri prin migraþie mai
degrabã decât prin adaptarea la noile condiþii de mediu. Dupã Scharfetter
(1938), perioada cãlduroasã intergalaciarã a permis pãdurii sã avanseze pe
crestele munþilor mai puþin înalþi (1.800–2.300 m), eliminând speciile alpine
caracteristice altitudinilor înalte (teorie sprijinitã de existenþa a numeroase
refugii de specii alpine în anumite zone din  masivele muntoase cu înãlþimi
mai mici din Alpi). În aceste zone izolate, speciile alpine nu vor mai avea
posibilitatea sã migreze pe altitudine, fie datoritã imposibilitãþii de a migra
suficient de rapid, fie datoritã dispariþiei zonelor cu climat alpin (Gottfried &
al., 1994; Grabherr & al., 1994, 1995). 

Oricare ar fi însã teoriile enunþate, specialiºtii sunt de comun acord cã
aceste schimbãri climatice vor duce la modificãri severe ale habitatelor sub-
alpine ºi alpine, probabil chiar la dispariþia habitatelor caracteristice, asa
cum le cunoaºtem noi.

Oricum, schimbãrile climatice vor afecta în primul rând speciile ierboase,
speciile lemnoase arãtând o inerþie mai mare. Unii cercetãtori considerã cã
pentru ca speciile lemnoase sã evolueze pe verticalã, este necesarã o
încãlzire semnificativã a climatului pentru o perioada de cel puþin 100 de ani
(Holtmeier, 1994). Se preconizeazã cã, în Alpi, o încãlzire a climatului cu o
medie anualã de 1-2oC nu va duce la o evoluþie pe altitudine a limitei pãdurii
cu mai mult de 100-200 m.  

Studiile realizate de Dullinger & al. (2004) aratã cã habitatele cu Pinus
mugo vor fi afectate mai lent de schimbãrile climatice preconizate, decât
habitatele de pajiºte.

Aºa cum considerã unii autori, o creºtere de 1-2oC este posibil sã se
încadreze în limitele toleranþei majoritãþii speciilor alpine ºi nivale (Körner,
1995; Theurillat, 1995), în timp ce o creºtere mai mare de 3-4oC poate sã nu
se încadreze în aceste limite de toleranþã (Theurillat, 1995; Lischke & al.,
1998). 

3.1.4. Recomandãri pentru managementul habitatului 4070*
Tufãriºuri cu Pinus mugo ºi Rhododendron myrtifolium

În conformitate cu recomandãrile realizate cu prilejul seminarului din
octombrie 1996 privind managementul siturilor Natura 2000 de la Galway 
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1. Identificarea în teren ºi cartarea cu acurateþe a habitatului, cu 
marcarea zonelor degradate ºi a celor aflate într-o stare bunã 

de conservare

(Irlanda), un plan de management ideal pentru aceste situri va trebui sã
conþinã urmãtoarele elemente:

declaraþie internã referitoare la strategia adoptatã în abordarea articolului 6
al Directivei Habitate (în articolul 6 al Directivei Habiate a UE se
menþioneazã: „pentru Arille Speciale de Conservare, statele membre vor sta-
bili mãsurile de conservare necesare, implicând, dacã este necesar, planuri
de management adecvate, create specific pentru acele situri sau incluse în
planurile generale de dezvoltare”);

descrierea sitului incluzând o analizã istoricã a utilizãrii terenului din
interiorul sãu;

prezentarea scopului ºi obiectivelor de management, incluzând obiec-
tivele pe termen îndelungat ºi scurt;

prezentarea ºi evaluarea constrângerilor existente ºi a principalilor factori
responsabili de acestea;

o listã realistã a acþiunilor de management ºi o planificare temporalã
ºi financiarã a acestora;

un proces detaliat de consultare a tuturor celor implicaþi;
monitorizarea ºi evaluarea eficienþei acþiunilor de management.
Recomandãrile incluse în acest studiu au un caracter general, deoarece

managementul cel mai adecvat pentru un anumit sit poate fi realizat numai
þinând cont de particularitãþile locale (suprafaþa habitatului, speciile exis-
tente, presiunea antropicã, proprietari etc.). Modificarea tipului de manage-
ment al habitatelor, ce fusese practicat pânã în prezent în zonele montane,
poate sã nu aibã în toate cazurile efectele aºteptate, întrucât sunt greu de
anticipat efectele schimbãrilor climatice. Încãlzirea globalã poate influenþa,
de exemplu, distribuþia ºi chiar continuitatea habitatelor montane. 

Managementul acestor habitate trebuie sã aibã ca principal scop
menþinerea habitatelor într-o stare favorabilã de conservare.

Aceasta constituie o primã etapã, necesarã pentru realizarea unui manage-
ment eficient. Se recomandã realizarea unor studii în teren folosind personal
calificat, pentru identificarea cu precizie a a habitatului. Cartarea cu o acu-
rateþe cât mai mare a habitatului, cu identificarea zonelor valoroase sau a
zonelor degradate, aduce un plus de informaþie, crescând eficienþa acþiunilor
de management. 

26



3. Acþiuni de prevenire ºi eliminare a atacurilor dãunãtorilor
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Cartarea tufãriºurilor cu jneapãn se poate realiza utilizãnd imagini
satelitare cu semnãturã spectralã, folosindu-se anumite lungimi de undã ºi
deteminându-se idicii de vegetaþie. Datele obþinute pot fi corelate ºi corec-
tate mai ales pe zonele de umbrã, folosindu-se ortofotoplanuri (Fig. 2). Toate
acesta metode de cartare trebuie însã corelate cu verificãri riguroase în teren
bazate pe mãsurãtori GPS (Pop & Vezeanu, 2006). 

Identificarea zonelor degradate ce necesitã aplicarea unor mãsuri de
management activ este de asemenea foarte importantã, în vederea realizãrii
unor lucrãri de refacere a habitatului.

Refacerea habitatului trebuie sã þinã cont de condiþiile ecologice locale
ºi de evoluþia naturalã a acestuia. În primul rând se va reface structura acestui
habitat ºi se va crea microclimatul adecvat. Refacerea habitatului trebuie sã
înceapã la limita cu rariºtea de molid de la limita superioarã a pãdurii în sus.

Se recomandã ca plantarea de puieþi sã se realizeze în zonele cu pericol
de eroziune sau degradate, în ecosisteme fragile cu risc de avalanºe. Se vor
planta puieþi de jneapãn în zonele în care este absolut necesarã, având în
vedere costurile ridicate. Se vor folosi puieþi de 4-5-6 ani cu rãdãcini prote-
jate în calup cu pungã. Procentul de prindere este considerat ca fiind foarte
redus. Plantarea se recomanadã se se facã toamna. Împreunã cu puieþii de
jneapãn, se planteazã ºi specii însoþitoare locale, în funcþie de zonã (molid,
zâmbru, anin verde, scoruº).

Se recomandã în prealabil studierea unei documentaþii referitoare la
acest subiect (Pânzariu, dezvoltatã de Bândiu, Cenuºã, etc.).

În general atacurile au fost limitate la zone restrânse. Se recomandã 
efectuarea permanentã a unor observaþii asupra stãrii de sãnãtate a
jnepeniºurilor. 

Se va avea în vedere respectarea tuturor mãsurilor de protecþie 
fito-sanitarã la producerea materialului sãditor. De asemenea, se vor lua
mãsuri de alegere a celor mai adecvate provenienþe pentru condiþiile
specifice zonei. Este necesarã, desigur, ºi o permanentã monitorizare a
plantaþiilor, pentru a interveni la eventualele atacuri ulterioare ale
dãunãtorilor. 

2. Lucrãri de refacere a habitatului 



Includerea jnepeniºurilor în fondul forestier naþional, în categoria de
pãduri cu funcþii de protecþie (T1, T2) ar duce la primirea de cãtre proprietari
a unor compensaþii de la stat.
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4. Conºtientizarea ºi instruirea ciobanilor ºi a proprietarilor de 
pãºuni referitor la importanþa acestui habitat ºi a unui 

pãºunat raþional

5. Oferirea de subvenþii ºi compensaþii proprietarilor de 
terenuri în vederea conservãrii jnepeniºurilor

Figura 2. Sector din harta tipurilor de habitate din zona de creastã a Parcului Naþional Piatra

Craiului (Pop O. G. & Vezeanu C., 2008)

Legenda: 
1 - grohotiºuri calcaroase
mobile ºi semi-mobile cu
comunitãþi vegetale din cl.
Thlaspietea rotundifolii; 
2 - versanþi stâncoºi cal-
caroºi cu vegetaþie cas-
mofiticã; 
3 - pajiºti calcifile alpine ºi
subalpine; 
4 - tufãriºuri de jneapãn
(Pinus mugo) cu smirdar
(Rhododendron myrtifolium);
5 - tufãriºuri alpine ºi 
subalpine de smirdar (Rhodo-
dendron myrtifolium) cu afin
(Vaccinium myrtillus) ºi
ienupãr  pitic (Juniperus
communis).
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3.1.5.  Recomandãri pentru monitorizarea habitatului 4070*
Tufãriºuri cu Pinus mugo ºi Rhododendron myrtifolium

Pentru evaluarea eficienþei acþiunilor de management în conservarea
unui anumit tip de habitat, este necesarã utilizarea unei metodologii coerente
de monitorizare a evoluþiei starii de conservare ºi a compoziþiei habitatului
sub influenþa acestor acþiuni. 

Recomandãm realizarea unor protocoale de monitorizare detaliate pentru 
fiecare dintre parametrii monitorizaþi ºi includerea lor într-un plan general de
monitorizare a eficienþei acþiunilor de management în menþinerea habitatelor
ºi speciilor dintr-un anumit sit într-o stare favorbilã de conservare (Pop O.G.,
2005). Realizarea acþiunilor de monitorizare trebuie inclusã în planul de
management la sitului. 

Obiectivul principal al unui plan de monitorizare a biodiversitãþii (sau
mai bine zis a eficienþei acþiunilor de management în protejarea biodiver-
sitãþii) este acela de a îmbunãtãþi calitatea informaþiilor disponibile adminis-
tratorilor sitului respectiv, prin colectarea cu regularitate a datelor referitoare
la resursele biologice ºi la utilizarea acestora. Acest plan este axat pe iden-
tificarea tendinþelor de evoluþie a biodiversitãþii de pe teritoriul sitului, oferind
o imagine realistã asupra eficienþei acþiunilor de protejare a acesteia incluse
în planul de management al sitului respectiv (Pop O.G., 2005).

Trebuie înþeles cã acest tip de monitorizare nu reprezintã o cercetare
ºtiinþificã aprofundatã, putând fi realizat în majoritatea cazurilor de persoane
fãrã o specializare ºtiinþificã. Rolul monitorizãrii este acela de a semnala modi-
ficãri vizibile ale indicatorului urmãrit, fãrã însã a ne furniza informaþii detaliate
despre cauzele ºi mecanismele acestora, funcþionând ca un „sistem de alarmã

6. Informarea turiºtilor prin diverse tipuri de materiale informative
(panouri, pliante etc.)

În conformitate cu articolul 11 al Directivei Habitate, statele 
membre au obligaþia sã monitorizeze starea de conservare a 
habitatelor ºi speciilor: „Statele membre trebuie sã suprave-
gheze starea de conservare a habitatelor naturale ºi speciilor
incluse în anexa II, cu accent pe habitatele ºi speciile de interes
prioritar”.



timpuriu”, semnalând cã habitatul monitorizat, de exemplu, suferã o anu-
mitã modificare.  În cazul în care, transformãrile observate sunt consider-
ate importante ºi se doreºte o identificare a cauzelor sau a  proceselor
care au loc, se poate realiza un studiu ºtiinþific aprofundat cu participarea
unor cercetãtori calificaþi.

Pentru ca informaþiile obþinute în urma monitorizãrii sã fie corecte ºi
sã ofere o imagine realã a eficienþei acþiunilor de management, trebuie
respectatã cu stricteþe metoda de colectare a datelor. Odatã aleasã, acestã
metodã va trebui folositã pe tot parcursul programului de monitorizare pen-
tru a evita apariþia erorilor.

În continuare prezentãm mai multe modele orientative de protocoale
de monitorizare a eficienþei acþiunilor de management pentru conservarea
habitatului 4070* Tufãriºuri cu Pinus mugo ºi Rhododendron myrtifolium,
dupã Pop O.G. (2005).

Modelele prezentate sunt generale, recomandându-se ca acestea sã
fie adaptate la particularitãþile geo-morfologice, socio-economice ºi de 
management ale sitului în care vor fi aplicate.

Întrebãri posibile de monitorizare, derivate din acþiunile de management:
Este menþinutã intactã suprafaþa ocupatã de habitatul 4070*? S-a înregistrat 
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A. Monitorizarea suprafeþelor ocupate ºi a stãrii de conservare a
jnepeniºurilor în teren (exemplu inclus);

B. Monitorizarea evoluþiei suprafeþelor ocupate de jneapãn pe
baza imaginilor satelitare ºi a ortofotoplanurilor (discuþie inclusã);

C. Monitorizarea colectãrii lujerilor în scopuri medicinale/industriale;

D. Monitorizarea succesului regenerãrii pe suprafeþe permanente
(conform : Norme Tehnice pentru amenajarea pãdurilor, Ministerul
Apelor Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, vol 1, 2000);

E. Monitorizare atacurilor dãunãtorilor;   

F. Monitorizarea turiºtilor ºi a gradului de conºtientizare al acestora
cu privire la importanþa acestui habitat în context european. 

A. Structurã sugeratã pentru monitorizarea suprafeþelor ocupate ºi 
a stãrii de conservare a jnepeniºurilor în teren



o stopare a distrugerii habitatului ca urmare a mãsurilor de management

aplicate? S-au înregistrat creºteri ale suprafaþei ocupate de habitatul

4070*, ca urmare a mãsurilor de management aplicate? S-a observat

apariþia unor suprafeþe cu regenerare naturalã a acestui habitat, ca urmare

a mãsurilor de management aplicate? º.a.

Mãsurã/Indicator: suprafaþa zonelor cu habitat degradat; suprafaþa

zonelor cu habitat conservat/regenerat natural sau artificial.

Justificare: în funcþie de situaþa concretã din teren [Exemplu: este nece-

sar sã se cunoascã dacã, datoritã acþiunilor de management, s-a redus sau

oprit tãierea jnepeniºurilor de cãtre ciobani sau turiºti].

Atribute: suprafaþa constantã ocupatã de habitatul 4070*

Eºantionare

Numãrul suprafeþelor de probã/zonelor pentru monitorizare
Observaþii realizate în toate zonele sitului în care este prezent acest

habitat, cu accent pe zonele vulnerabile plasate în apropierea stânelor, a

zonelor de campare ºi a traseelor turistice.

Distribuþia ºi selecþia suprafeþelor de probã/zonelor pentru monitorizare
Localizarea zonelor distruse se va face pe o hartã, cu înregistrarea 

coordonatelor geografice luate cu GPS-ul, eventual însoþite de o descriere

clarã a locaþiei, astfel încât sã poatã fi regãsitã la o vizitã ulterioarã în teren. 

Protocoale de colectare a datelor

Informaþii detaliate despre tipul de date ºi modul de colectare a acestora
Întreg personalul implicat în activitatea de monitorizare va putea colecta

date referitoare la acest tip de habitat. Fiecare informaþie referitoare la dis-

trugerea/degradarea habitatului, la boli ºi dãunãtori sau la începerea 

regenerãrii acestuia va fi însoþitã de localizarea precisã a zonei ºi de

menþionarea suprafeþei distruse sau regenerate. Se pot include informaþii

detaliate referitoare la numãrul de arbuºti distruºi, gradul de distrugere

(slab, mediu, puternic). 

Formatul de colectare a datelor
Se va utiliza formularul standard anexat.
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Asigurarea calitãþii ºi mecanisme de standardizare
Se recomandã ca aproximativ 10% din observaþii sã fie verificate în

teren. Orice semnalare incertã va fi verificatã în teren. 

Frecvenþa ºi sincronizarea monitorizãrii 

Monitorizarea poate fi realizatã pe toatã perioada anului, sub forma unor
observaþii accidentale, în timpul activitãþilor zilnice realizate în teren de cãtre
administratorii sitului.

Managementul ºi analiza datelor

Stocarea ºi managementul datelor
Formatul standard anexat va fi folosit ca bazã de pãstrare a datelor în

format electronic (în Excel). Responsabilul cu monitorizarea va introduce în
format electronic datele din formularele de teren. Informaþiile vor fi pãstrate
în mai multe copii cu locaþii diferite. Suprafeþele afectate vor fi introduse în
GIS, pentru a servi la identificarea zonelor cu risc mare de distrugere a
jnepeniºurilor. Formularele originale vor fi pãstrate într-o arhivã pentru a
putea fi verificate atunci când este necesar. Datele vor fi disponibile tuturor
celor interesaþi. 

Analiza datelor 
Pe baza analizei datelor introduse în GIS se va putea observa evoluþia

procesului de degradare/regenerare a habitatului în timp ºi se pot elabora previ-
ziuni. Pot fi folosite de asemenea o serie de metode simple de analizã statisticã. 

Modalitatea de prezentarea a rezultatelor responsabilului cu managementul sitului
Rezultatele monitorizãrii pot fi prezentate anual într-un raport scurt 

(c. 1-2  pagini). Atunci când se înregistreazã modificãri ale suprafeþei
habitatului, ca urmare a unor acþiuni ilegale, acestea vor fi comunicate
imediat autoritãþii de management a sitului. Modelele de evoluþie ale
habitatului sub influenþa unei anumite acþiuni de management vor fi
prezentate  corespunzãtor cu grafice ºi tabele. Un set de recomandãri
pentru acþiunile de management viitoare pot fi incluse de asemenea în
raport. 

Alocarea resurselor necesare monitorizãrii
Pentru realizarea cu succes a protocolaelor de monitorizare trebuie 

sã se ia în considerare necesarul de echipamente, timp ºi personal care vor
fi alocate în funcþie de fiecare situaþie.
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Coordonate 
geografice

Tipul
degradãrii

Suprafaþa
afectatã

Numãr de
arbuºti 
afectaþi

Nivelul
degradãrii

FIªÃ STANDARD PENTRU MONITORIZAREA SUPRAFEÞEI ªI A
STÃRII DE CONSERVARE A HABITATULUI 4070* ÎN TEREN

Data: 

Responsabil:  

Toponimul zonei: 

Observaþii accidentale:

Comentarii:

Instrucþiuni de completare a fiºei de monitorizare

Tipul degradãrii: notaþi dacã este vorba despre tãiere, ardere, atac de
dãunãtori etc.

Numãr de arbuºti afectaþi: dacã este posibil.

Nivelul degradãrii: alegeþi între: scãzut, mediu, puternic.

Observaþii accidentale: orice observaþie accidentalã, realizatã în cursul
monitorizãri va fi notatã în fiºã, putându-se dovedi utilã pe viitor (specii
de plante rare, specii de faunã, semnalãri de distrugeri ale habitatului
etc.).

Comentarii: Introduceþi orice comentarii suplimentare despre rezultatele
monitorizãrii.



Cartarea habitatelor folosind procedeul de identificare/delimitare a 
habitatelor pe bazã de analizã spectralã este un mijloc eficient ºi precis.
Procedeul se bazeazã pe folosirea imaginilor satelitare cu semnaturã spec-
tralã, respectiv banda de roºu ºi infraroºu apropiat, ºtiut fiind faptul ca
plantele absorb, în procesul de fotosintezã, cel mai mult banda de roºu, iar
banda de infraroºu este cel mai bine reflectatã de cãtre plante. Datoritã fap-
tului cã plantele absorb ºi reflectã diferit aceste lungimi de undã în corelaþie
cu particularitãþile morfologice ºi fiziologice, se poate ajunge la determinarea
unor indici de vegetatie - NDVI (indicele cu cea mai largã întrebuinþare) -
care sã prezinte în mod clar repartiþia diferitelor tipuri de habitate pe
suprafeþele luate in studiu. Corectarea rezultatelor obþinute cu digitizãrile pe
bazã de ortofotoplanuri în zonele de umbrã ºi corelarea cu verificãri pe bazã
de mãsurãtori GPS în teren, aduc o acurateþe de cca. 90% în identificarea
tipurilor de habitate (Pop O.G. & Vezeanu C., 2006).

Acurateþea rezultã în primul rând din mãrimea pixelului, imaginile 
IKONOS care pot fi luate în considerare pentru acest procedeu având o
mãrime a pixelului de 4 m. 

O monitorizare pe termen lung ºi în detaliu a habitatelor se poate realiza
prin folosirea acestui procedeu eficient ºi automatizat, cu un randament
superior unei cartãri pe bazã de digitizare, cu o precizie superioarã.

De asemenea, calculul suprafeþelor 3D în GIS poate da o imagine mai
bunã a repartiþiei reale a habitatelor în zona de studiu ºi de asemenea poate
reprezenta un instrument util în monitorizarea ºi managementul comunitaþilor
vegetale ºi a habitatelor.

B. Monitorizarea evoluþiei suprafeþelor ocupate de jneapãn pe baza
imaginilor satelitare ºi a ortofotoplanurilor
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Foto 3. Pajiºte de Nardus stricta în Munþii Leaota (foto: Pop O.G.)
Foto 4. Pajiºte de Nardus stricta, degradatã datoritã suprapãºunatului în M-þii Leaota (foto: Pop O.G.)
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3.2.1. Prezentare generalã

Habitatul este reprezentat prin pajiºti seminaturale pe substrat silicios
(acid), care se dezvoltã între altitudini de 800-2070 m. Se gãsesc pe platouri
montane, versanþi, vãi ºi coaste domoale pânã la moderat înclinate. Dupã
Doniþã & al. (2005) acest tip de habitat cuprinde asociaþiile Scorzonero
roseae-Festucetum nigricantis (Puºcaru & al. 1956) Coldea 1978 ºi Violo
declinatae-Nardetum Simon 1966 (Doniþã & al., 2005). 

Pajiºtile incluse în acest tip de habitat au o origine primarã, dezvoltân-
du-se pe zone pietroase din etajele montan sau subalpin, acþionând direct în pro-
cesul de solificare, sau origine secundarã, provenind din înierbarea terenurilor de
pe care s-a tãiat jneapãnul, smirdarul sau molidiºurile de limitã altitudinalã.

Rolul ecologic: loc de viaþã ºi adãpost pentru numeroase specii de florã 
ºi fauna; protejarea versanþilor împotriva eroziunii. Creºte gradul de atractivitate
turisticã a zonelor montane prin menþinerea diversitãþii ºi specificitãþii peisajului. 

Starea actualã de conservare: destul de precarã; datoritã pãºunatu-
lui practicat de sute de ani în zonele montane ºi subalpine, fitocenozele care intrã
în compoziþia acestor pajiºti (cu origine primarã sau secundarã) se aflã în marea
majoritate a cazurilor în stare avansatã de degradare a compoziþiei vegetale.

Situri Natura 2000 incluse în Ordinul de Ministru 776/2007  privind
declararea siturilor de interes comunitar care includ habitatul 6230*:
Apuseni, Bucegi, Cãlimani-Gurghiu, Ciucaº, Cozia, Frumoasa, Gutâi-
Creasta Cocoºului, Muntele Mare, Munþii Fãgãraº, Munþii Maramureºului,
Munþii Rodnei, Munþii Þarcu, Parâng, Piatra Mare, Putna-Vrancea, Rarãu-
Giumalãu, Retezat, Valea Cepelor. 

Situri propuse de proiectul LIFE05 NAT/RO000176 – Habitate
Prioritare Alpine, Subalpine ºi Forestiere din România care includ habi-
tatul 6230*: Campul Tatarului, Þaga-Valea Strâmbei, Penteleu, Þarcu,
Muntele Bedeleu, Ciresu si Cornu, Muntele Vlãdeasa, Varful Ouºoru –
Þibleº, Cucurbata Mare, Gutâi-Creasta Cocoºului, Masivul Iezer-Pãpuºa,
Piatra Mare, Poiana Izvoarelor, Muntele Mare, Leaota.

3.2.2. Descriere conform literaturii de specialitate

A. Descrierea conform “Interpretation Manual of European Union 
Habitats”, EUR27, July 2007 (extras integral)

6230* Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in
mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)



PAL.CLASS.: 35.1, 36.31

1) Closed, dry or mesophile, perennial Nardus grasslands occupying
siliceous soils in Atlantic or sub-Atlantic or boreal lowland, hill and montane
regions. Vegetation highly varied, but the variation is characterised by 
continuity. Nardetalia: 35.1-Violo-Nardion (Nardo-Galion saxatilis, Violion
caninae); 36.31- Nardion.

Species-rich sites should be intrepreted as sites with are 
remarkable for a high number of species. In general, the habitats which
have become irreversibly degraded through overgrazing should be 
excluded.

2) Plants: Antennaria dioica, Arnica montana, Campanula barbata, Carex
ericetorum, C. pallescens, C. panicea, Festuca ovina, Galium saxatile,
Gentiana pneumonanthe, Hypericum maculatum, Hypochoeris maculata,
Lathyrus montanus, Leontodon helveticus, Leucorchis albida, Meum
athamanticum, Nardus stricta, Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia,
Polygala vulgaris, Potentilla aurea, P. erecta, Veronica officinalis, Viola
canina.

Animals: Miramella alpina.

3) Corresponding categories
The habitat sub-types belonging to the Nardion alliance shows a strong

regional differentiation: Alps and Pyrenees - Geo-montani-Nardetum, Black
Forest - Leontodonto-Nardetum, Harz - Pulsatillo micranthae-Nardetum,
Bayerischer Wald - Lycopodio-Nardetum. In the United Kingdom, the habi-
tat covers the most species-rich sites of the types “CG10 Festuca ovina-
Agrostis capillaris-Thymus praecox” and “CG11 Festuca ovina-Agrostis
capillaris-Alchemilla alpina grass heath”.

German classification : “34060101 gemähter Borstgrasrasen der planaren 
bis submontanen Stufe”, “34060102 beweideter Borstgrasrasen der
planaren bis submontanen Stufe (incl. Mähweide)“, “34060103 brachgefal-
lener Borstgrasrasen der planaren bis submontanen Stufe”, “34060201
gemähter Borstgrasrasen der montanen bis hochmontanen Stufe”,
“34060202 beweideter Borstgrasrasen der montanen bis hochmontanen
Stufe (incl. Mähweide)“, “34060203 brachgefallener Borstgrasrasen der
montanen bis hochmontanen Stufe”.

Nordic classification : “5133 Nardus stricta-typ” and “5233a Carex
nigra-Carex panicea-Nardus stricta-variant”.

5) Sjörs, H. (1967). Nordisk växtgeografi. 2 uppl. Svenska Bokförlaget
Bonniers, Stockholm, 240 pp.
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B. Descrierea conform lucrãrii „Habitatele din România, Doniþã 

ºi colab. 2005 (extras integral)

R3608 Pajiºti sud-est carpatice de Scorzonera rosea ºi Festuca
nigrescens

Corespondenþe:
NATURA 2000: 6230* Species-rich Nardus grasslands, in siliceous 
substrates in mountain areas (and submontan areas, in Continental Europe)
EMERALD: -
CORINE: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities
PAL.HAB 1999: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards
EUNIS: E4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities; E4.3172
Eastern Carpathian mat-grass swards 
Asociaþii vegetale: Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis (Puºcaru &
al. 1956) Coldea 1978 (Syn.: Festucetum rubrae fallax Puºcaru & al. 1956,
Festucetum rubrae montanum Csürös & Resmeriþã 1960).

Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureºului, Munþii Rodnei, Munþii
Cãlimani, Munþii Rarãu, Lãcãuþi - Izvoarele Putnei (Jud. Vrancea). Carpaþii
Meridionali: Munþii Bucegi, Munþii Gârbova, Munþii Iezer-Pãpuºa, Munþii Piatra
Craiului, Munþii Fãgãraº, Munþii Retezat, Munþii Parâng. Oltenia. Carpaþii Occidentali:
Pietrele Albe (Vlãdeasa); în regiunea montanã ºi etajele subalpin ºi alpin.

Suprafeþe: 1000–2000 ha.

Staþiuni: Altitudine: 900–2340 m. Clima: T = 6,0– -1,5oC; P = 950–1450 mm.
Relief: versanþi, platouri. Substrat: diferit. Soluri: disticambosoluri, cu profil
scurt ºi saturate în baze (20–25%) ºi pH = 4–4,5. 

Structura: Habitat mesofil ºi mesohigrofil, de pajiºte secundarã dezvoltatã
în urma defriºãrii pãdurilor de molid. Stratul arbustiv – foarte redus; în pajiºti
pãtrund specii arbustive, dintre care: Vaccinium myrtillus, Vaccinium 
vitis-idaea. Stratul ierbos – dominant, speciile caracteristice Scorzonera
rosea ºi Campanula abietina definesc caracterul regional al grupãrii. Specia
edificatoare Festuca nigrescens realizeazã o acoperire cuprinsã între
35–85%. În structura floristicã sunt prezente numeroase specii mezofile,
caracteristice pentru Arrhenatheretea. Specia Nardus stricta are o constanþã
ridicatã ºi o acoperire între 5–10%. Au fost descrise subasociaþia 
typicum, care este întâlnitã în etajul montan superior, cu numeroase specii
caracteristice pentru Caricetalia curvulae ºi subasociaþia Festucetosum
airoidis Coldea 1987, prezentã în etajul subalpin, cu numeroase specii
microterme ºi cu diferenþialele ecologice Festuca supina, Agrostis rupestris
ºi Avenula versicolor. Stratul muºchilor – redus, numãrul de specii este mic,
menþionãm: Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum.
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Valoare conservativã: moderatã; habitat endemic sud-est carpatic ºi priori-
tar european; mare numai în fitocenozele unde este prezentã specia Tozzia
carpathica (DH2).

Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Scorzonera rosea, Festuca
nigrescens. Specii caracteristice: Scorzonera rosea,  Festuca nigrescens, Viola
declinata, Poa media. Alte specii importante: Tozzia carpathica, Geum mon-
tanum, Potentilla ternata, Campanula serrata, Geum montanum, Ligusticum
mutellina, Gentiana kochiana, Hieracium aurantiacum, Hipochoeris uniflora,
Thymus balcanus, Antennaria dioica, Carex ovalis, Euphrasia stricta, Hieracium
pillosela, Potentilla erecta, Luzula sudetica, Thymus pulegioides, Alchemilla
glaucescens, Danthonia decumbens, Hypericum umbellatum, Arnica montana,
Luzula campestris, Alchemilla flabellata, Polygala vulgaris, Nigritella rubra.

Literaturã selectivã: Csürös & Resmeriþã 1960; Csürös 1963; Buia & al.
1962; Raclaru 1967; Puºcaru & al. 1956; Puºcaru- Soroceanu 1981; Todor &
Culicã 1967; Sârbu I. & al. 1999; Alexiu 1998; Mihãilescu S. 2001; Popescu
G. & al. 2001; Coldea 1987, 1990, 1991; Sanda & al. 2001; Sanda 2002;
Mihãilescu S. 2003–2005 (ined.).

Redactat: Simona Mihãilescu.

R3609 Pajiºti sud-est carpatice de þãpoºicã (Nardus stricta) ºi
Viola declinata

Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureºului, Munþii Rarãu, Lãcãuþi-
Izvoarele Putnei (Jud. Vrancea); Vf. Goru (Jud. Vrancea), Muntele Siriu, Muntele
Penteleu. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi, Muntele Gârbova, Munþii Piatra
Craiului, Munþii Iezer-Pãpuºa, Munþii Fãgãraº, Munþii Parâng, Munþii Retezat.
Oltenia. Carpaþii Occidentali: Valea Feneºului, Valea Sebeºului, Vlãdeasa.
Transilvania; în regiunea montanã ºi etajele subalpin ºi alpin inferior.

Suprafeþe: 1000–2000 ha.

Staþiuni: Altitudine: 800–2070 m. Clima: T = 6,0–0oC; P = 900–1400 mm. Relief: pla-
touri, versanþi, vãi ºi coaste domoale pânã la moderat înclinate. Substrat: acid. Soluri:
spodisoluri cu profil scurt, sãrace în baze (5–10%), slab aerate ºi acide pH = 3,6–4,5.

Structura: Habitat oligotrof, xerofil, acidofil. Stratul arbustiv – foarte redus;
în pajiºti pãtrund specii arbustive, dintre care: Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea. Stratul ierbos: specia caracteristicã carpatobalcanicã
Viola declinata are o acoperire redusã, mai ales în grupãrile unde Nardus
stricta are o acoperire de pânã le 95%, este monodominantã ºi numãrul de
specii din compoziþia floristicã este foarte mic. Specia Festuca nigrescens
are o constanþã ridicatã, dar cu o acoperire de pânã la 5%. Au fost descrise
subasociaþiile typicum, care este întâlnitã în etajul montan superior ºi
Festucetosum airoidis Coldea 1987, prezentã în etajul subalpin, cu numeroase
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specii microterme ºi cu diferenþialele ecologice. Stratul muºchilor este redus, iar
numãrul de specii mic; menþionãm: Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum,
Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.

Valoare conservativã: moderatã; habitat prioritar european.

Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Viola declinata, Nardus stricta.
Specii caracteristice: Viola declinata, Nardus stricta, Scorzonera rosea, Poa
media. Alte specii importante: Hieracium aurantiacum, Hypochoeris uniflora,
Calluna vulgaris, Campanula serrata, Geum montanum, Ligusticum mutellina,
Potentilla ternata, Campanula abietina, Leucorchis albida, Genista sagittalis,
Festuca nigrescens, Antennaria dioica, Luzula campestris, Carex ovalis, Polygala
vulgaris, Euphrasia stricta, Hieracium pilosella, Hieracium lactucella, Potentilla
erecta, Luzula sudetica, Alchemilla glaucescens, Alchemilla flabellate, Carex
pallescens, Danthonia decumbens, Hypericum maculatum, Arnica montana.

Literaturã selectivã: Puºcaru & al. 1956, Buia & al. 1959, 1962; Resmeriþã
1963, Resmeriþã & al. 1963; Raclaru 1967; Todo & Culicã 1967; Csürös &
Resmeriþã 1970; Dihoru 1975; Raclaru 1967; Puºcaru-Soroceanu 1981;
Hodiºan 1968, Sârbu I. & al. 1999; Alexiu 1998; Mihãilescu S. 2001;
Popescu G. & al. 2001; Coldea 1987, 1990, 1991; Sanda & al. 1977, 2001;
ªtefan N. & al. 1999; Sanda 2002; Mihãilescu S. 2003–2005 (ined.).

Redactat: Simona Mihãilescu.

Notã 

În data de 20 iulie 2007, la Grãdina Botanicã din Cluj Napoca, a fost organizatã o întâlnire pe tema: 
„Habitatul 6230* - Pajisti montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase – identificare în teren ºi linii
directoare de gospodãrire”. Au participat: Prof. dr. Cristea Vasile (Universitatea “Babeº-Bolyai” Cluj Napoca,
Facultatea de Biologie ºi Geologie); C.P. I dr. Coldea Gheorghe (Institutul de Cercetãri Biologice - Cluj Napoca);
Conf. dr. ing. Gafta Dan (Universitatea “Babeº-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Biologie ºi Geologie); ªef lucrãri
dr. Sima Nicusor Flavius (Universitatea de ªtiinte Agricole ºi Medicinã Veterinarã - Cluj Napoca, Facultatea de
Agriculturã), C.P. I dr. Maruºca Teodor (Institutul de Cercetare ºi Dezvoltare pentru Cultura Pajistilor – Brasov); 
Dr. ing. Stãncioiu Tudor ºi Ecol. Florentina Florescu (Proiect LIFE05 NAT/RO/000176 - WWF DCP).

În urma acestei întâlniri, referitor la corespondenþa actualã din lucrarea Habitatele din România
(Doniþã & colab., 2005) s-au concluzionat urmãtoarele:

Corespondenþa habitatului 6230* poate fi completatã. Astfel habitatul „R3610 Pajiºti sud-est carpatice
de Poa media” poate fi considerat ca ºi corespondent cu habitatul 6230*. Iniþial aceastã referinþã a fost fãcutã în 
manualul de habitate dar într-o variantã anterioarã publicãrii. Având în vedere suprafeþele reduse pe care aceste pajiºti
de altitudine se gãsesc în Carpaþi cât ºi faptul cã specia Nardus stricta este frecventã ºi numãrul de specii participante
este destul de mare în general, acest habitat s-a considerat ca potenþial corespondent cu cel european.

La descrierea habitatului „R3609 -  Pajiºti sud-est carpatice de þãpoºicã ºi Viola declinata”, se
menþioneazã cã specia Nardus stricta poate deveni monodominantã (proporþie pâna la 95%) ºi compoziþia
pajiºtilor este sãracã în specii. Cu toate acestea, existã suficiente cazuri în care habitatul din asociaþia Violo
declinatae – Nardetum nu se rezumã la aceastã structurã simplificatã (i.e. poate conþine un numãr ridicat de
specii iar proporþia speciei Nardus stricta este mai redusã). Ca atare, se propune aici chiar o menþiune pentru
a elimina confuzia în ceea ce priveºte corespondenþa cu habitatul european 6230*: proporþia speciei Nardus
stricta sã nu depãºeascã 50% (ºi bineînþeles, condiþia de diversitate floristicã sã fie îndeplinitã).

Totodatã, au fost propuse ºi alte corespondenþe cu: Festuco rubrae-Agrostietum tenuis (foarte rãspânditã
în Carpaþi) subasociaþia  nardetosum strictae; asociaþia Hypochoeri radicatae – Agrosteum tenuis (sursa Pop,
Cristea, Hodiºan, Gergely 1988, Contribuþii Botanice 1999 – 2000, Cluj Napoca 2002, p. 19, p. 115 – 116 tab. 26,
p. 117-119), una dintre cele mai rãspândite pajiºti mezofile montane de la noi din þarã.
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3.2.3. Ameninþãri potenþiale

Aceste ameninþãri sunt prezentate, þinând cont de suprafaþa extrem
de restrânsã pe care o ocupã acest habitat în starea lui naturalã, nedegra-
dat antropic.

Datoritã ritmului redus în care se realizeazã creºterea plantelor, 
producerea ºi regenerarea biomasei, suprapãºunatul reprezintã una dintre
principalele ameninþãri pentru habitatele din zonele subalpinã ºi alpinã.

Dupã Maruºca T. (2001) bogãþia specificã a nardetelor variazã semni-
ficativ, în funcþie de altitudine. Prin analiza a 205 relevee botanice efectuate
în judeþul Braºov, se semnaleazã prezenþa unui numãr total de 202 de specii,
din cele 290 existente la nivelul României, la nivelul nardetelor, aparþinând
la 124 de genuri ºi 34 de familii. Astfel în etajul subalpin au fost  identificate
50 de specii, în zona montanã 88, iar în zona colinar-depresionarã 138 de
specii, observându-se o reducere a numãrului de specii pe mãsura creºterii
altitudinii, stabilindu-se o reducerere a numãrului cu ºase specii pentru
fiecare 100 m altitudine. Alþi autori (Coldea & Cristea, 1998) semnaleazã de
asemenea prezenþa a 51 de specii în asociaþia Violo declinatae - Nardetum
(1700-2300 m altitudine) ºi a 58 de specii în asociaþia Scorzonero roseae -
Festucetum nigricantis (1650-2300 m altitudine) în Carpaþii româneºti.
Maruºca T. (2001) identificã 6 specii prezente constant în întregul areal 
ocupat de nardete: Nardus stricta, Festuca rubra, Agrostis capillaris (cu 
subspeciile sale), Anthoxanthum odoratum, Trifolium repens ºi Brukenthalia
spiculifolia.  

Aceste pajiºti se gãsesc pe soluri relativ mai acide ºi mai sãrace în
substanþe nutritive, intensitatea mare a pãºunatului ducând la modificarea
proprietãþilor solului.

Pe suprafeþele în care acest habitat este degradat datoritã suprapãºu-
natului, bogãþia specificã se reduce drastic. Astfel în releveele botanice (25
m2) pe care le-am efectuat în anul 2006 în nardetele degradate din Munþii
Leaota au fost identificate în medie 15 specii, în timp ce în zonele nedegra-
date ale celorlalte asociaþii vecine am înregistrat pãnã la 30 de specii. 

Reducerea numãrului de specii, este datoratã, pe de o parte, invaziei
speciei Nardus stricta, care în timp eliminã celelalte specii, iar, pe de altã
parte, tasãrii terenului de cãtre oi ºi a pãºunatului selectiv. Dezvoltarea
speciei Nardus stricta este favorizatã de acidifierea exageratã a solului,
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A. Suprapãºunatul ºi pãºunatul selectiv care duc la degradarea 
covorului vegetal, la reducerea numãrului de specii



B. Supratârlitul ºi eutrofizarea care conduc la pãtrunderea ºi 
dezvoltarea speciilor invazive 

datoritã produºilor de excreþie ai animalelor, de fapul cã animalele pasc
aceastã specie numai primãvara, evitând-o pe timpul verii datoritã conþinutu-
lui mare de ligninã, precum ºi datoritã marii ei capacitaþi de a lãstari. 

Speciile prezente în acest habitat care sunt afectate primele de
suprapãºunat sunt: Nigritella rubra, Campanula serrata, Geum montanum,
Gentiana kochiana, Carex ovalis, Arnica montana etc.

Pentru a stabili în ce mod pãºunatul cu oi afecteazã habitatele de
pajiºte din zonele montane ºi subalpine, folosite ca pãºuni, la nivel inter-
naþional au fost realizate numeroase studii comparative. Ne vom referi în
continuare la un studiu bazat pe interviul unui numãr mare de specialiºti în
domeniu (Pollock, Legg &  Hulbert, 2002) în vederea identificãrii modelului
de modificare a abundenþei diferitelor specii, în urma pãºunatului sezonier al
oilor în pajiºtile pe sol acid din Scoþia. În urma acestui studiu, au fost obþinute
date referitoare la preferinþele oilor pentru anumite specii ºi la modul în care
aceste specii reacþioneazã la pãºunat. Nardus stricta, se numãrã printre
speciile cel mai puþin preferate, care realizeazã de asemenea creºteri însem-
nate dupã ce a fost pãºunat, comparativ cu celelate specii prezente în
pajiºte. 

Suprapãºunatul, prin reducerea numãrului de specii de plante, duce
ºi la dispariþia unor specii de nevertebrate care folosesc aceste plante ca
sursã de hranã sau adãpost. Tasarea excesivã a solului ºi mobilizarea
pietrelor ºi muºuroaielor deranjeazã populaþiile de coleoptere si aranee care
îºi gãsesc aici adãpost. De asemenea poluarea solului cu substanþe organice are
un efect negativ asupra supravieþuirii speciilor de nevertebrate (Backshall,
2001). 

Rezultatele unor studii riguroase asupra evoluþiei abundenþei ºi diver-
sitãþii speciilor de nevertebrate au arãtat o reducere drasticã a acestora la
intensitãþi mari ale pãºunatului, comparativ cu pãºunatul cu intensitãþi mai
scãzute (Tallowin J.R.B., Rook A.J. & Rutter S.M., 2005).

Pajiºtile intens târlite, mai ales în preajma stânelor, sunt invadate de
Veratrum album, Rumex alpinus, Urtica dioica, Colchicum autumnale º.a.,
care uneori formeazã pâlcuri dese, ocupând hectare întregi. În locurile mai
uscate, pe suprafeþele puternic târlite, asociaþia se degradeazã, dominând
Poa annua, Sagina procumbens etc.

Pajiºtile intens pãºunate sunt dominate de Festuca nigrescens, în
zonele îngrãºate prin târlire apãrând Phleum comutatum, Trifolium repens
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D. Abandonul pãºunatului ºi a cositului (de la 600-800 m pânã la
2000-2200 m) 

sau Trifolium pratense, care ajung sã formeze faciesuri sau chiar subasoci-
aþii (Puºcaru-Soroceanu E. & al., 1963).

Degradarea acestor asociaþii, cu predominarea speciei Nardus stricta,
se face mai ales dupã un pãºunat abuziv cu oile. Evoluþia spre tipul de
pajiºte degradatã în care predominã Nardus stricta are loc într-un timp 
relativ scurt de 7-10 ani, în care aceastã specie poate înlocui vegetaþia
iniþialã în întregime (Puºcaru-Soroceanu E. & al., 1963).

Suprapãºunatul conduce în timp nu numai la degradarea compoziþiei
comunitãþilor vegetale caracteristice ci ºi la apariþia unor fenomene de 
eroziune a solului.

Numãrul deosebit de mare de turiºti, circulând în afara traseelor,
cum este cazul în Bucegi, duc la formarea a numeroase cãrãri, de-a lun-
gul cãrora vegetaþia este distrusã. În aceste zone denudate, sub acþi-
unea factorilor de mediu se declanºeazã eroziunea, care în timp se
accentueazã ducând la apariþia de ogaºe, rigole, ravene ºi torenþi, cum
este cazul în Bucegi. 

Aceste zone erodate constituie niºe ecologice pentru instalarea unor
specii strãine acestui habitat. Refacerea tipului iniþial de pajiºte poate fi o
acþiune foarte dificilã, dacã nu chiar imposibilã atunci când este vorba despre
zone erodate foarte întinse. 

Atunci când eroziunea se produce pe suprafeþe mari, apare ca fiind
foarte necesarã realizarea unor lucrãri de refacere a habitatului. 

Existenþa marii majoritãþi a pajiºtilor seminaturale din Europa depinde
în cea mai mare mãsurã de intervenþia umanã (datã fiind originea lor pre-
dominant secundarã), care sã previnã instalarea tufãriºurilor ºi a pãdurii în
aceste habitate (Hansson & Fogelfors 2000).

Deoarece acest habitat are în principal o origine secundarã, apãrând
ca urmare a eliminãrii pãdurilor de amestec fag-rãºinoase, a molidiºurilor din eta-
jul montan superior sau a tufãriºurilor de jneapãn sau ienupãr din etajul subalpin,
eliminarea completã a pãºunatului poate conduce la restrângerea drasticã a
acestui tip de habitat, consecutiv cu reinstalarea pãdurii sau a tufãriºurilor subalpine.
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C. Eroziunea solului datoritã circulaþiei animalelor ºi a turiºtilor



Deoarece prin despãduriri s-a cãutat sã se mãreascã suprafaþa
acestor pajiºti în vederea folosirii lor ca pãºuni, s-a ajuns, de-a lungul timpu-
lui, la o coborâre cu 100-150 m pe altitudine a limitei pãdurii de molid.  

În cazul pajiºtilor subalpine cu Nardus stricta, bine încheiate, evoluþia
acestora înspre comunitãþile primare, a fost atenuatã în permanenþã de
pãºunat care împiedicã instalarea vegetaþiei lemnoase. În general vârsta
pajiºtilor subalpine se apreciazã la peste 400-500 de ani (Puºcaru-
Soroceanu E. & al., 1963).

În prezent, începem sã ne confruntãm tot mai mult cu problema aban-
donului pãºunilor. Dacã în anii trecuþi suprapãºunatul reprezenta principala
ameninþare la adresa habitatelor din zonele montanã superioarã ºi sub-
alpinã, în viitor se pare cã abandonul pãºunilor va constitui principala 
problemã. În acest context managementul activ al acestui habitat va fi din ce
în ce mai necesar, cu consumul unor resurse financiare ºi umane din ce în
ce mai mari.

Uneori situaþia neclarã a proprietãþiilor ºi lipsa unor prevederi speciale
pentru conservarea habitatelor de interes comunitar în legislaþia româneascã
fac deosebit de dificilã menþinerea pajiºtilor într-o stare favorabilã de conservare.

Lipsa prevederilor de management specifice pentru habitatele ºi 
speciile de interes comunitar (conform cerinþelor Directivelor Europene)
reprezintã de asemenea un impediment major.
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E. Apariþia unor infrastructuri turistice hoteluri, pãrtii de schi, în
zonele importante pentru conservarea habitatului 6230*

F. Intensivizarea producþiei pajiºtilor prin utilizarea unor doze mari de
îngrãºãminte chimice N>120 kg/ha

G. Supraînsãmânþarea ºi reînsãmânþarea pajiºtilor (cu soiuri de 
graminee ameliorate ºi leguminoase perene)

H. Informarea insuficientã a proprietarilor de pãºuni, ciobanilor, 
turiºtilor, ºi a investitorilor despre Natura 2000 ºi protecþia mediului 

la modul general

I. Lipsa unui cadru legislativ adecvat 



Ca ºi în cazul jnepeniºurilor, aceasta constituie una dintre principalele
ameninþãri potenþiale pentru habitatul 6230*, eventualele mãsuri de manage-
ment realizate la scarã localã sau regionalã neavând nici un efect în situaþia
datã. Comparativ cu jnepeniºurile, schimbarea compoziþiei vegetale a
pajiºtilor se realizaeazã mult mai rapid, datoritã migrãrii speciilor de la altitu-
dini mai joase, odatã cu încãlzirea climei. 

3.2.4. Recomandãri pentru managementul habitatului 6230*

În mod normal, comunitãþile vegetale naturale din zona subalpinã ar 
trebui sã se gãseascã în stadiul de climax, care necesitã intervenþii minime
de management. Datoritã însã presiunii antropice, deosebit de mare în toþi
munþii României, reprezentatã prin pãºunat în special, în unele cazuri 
apar ca fiind foarte necesare mãsuri de management activ de refacere 
a habitatului. 

Managementul habitatului 6230* trebuie sã þinã seama de douã
aspecte: de tendinþa de evoluþie sub influenþa antropicã ºi de de tendinþa 
naturalã de evoluþie a habitatului în lipsa oricãrei intervenþii antropice, legat
de originea acestor pajiºti (primarã sau secundarã). 

De exemplu, în Danemarca, în tipul de habitat 6230* au fost incluse
atât pajiºti primare cât ºi secundare, principala recomandare de management în
vederea menþinerii lor fiind realizarea unui pãºunat sau cosit raþional, astfel încât
sã fie împiedicatã împãdurirea acestor zone (Pihl S. & al., 2001).

Studiile realizate la nivel internaþional, asupra diferitelor tehnici de 
management al pajiºtilor pe soluri sãrace, în vedere menþinerii unei bogãþii
specifice ridicate plaseazã cositul pe primul loc (Hansson & Fogelfors 2000;
Jensen & Meyer 2001; Klimes & Klimesova 2001; Kotiluoto 1998; Krahulec,
Skalova, Herben, Hadincova, Wildova, & Pechackova 2001; Lennartsson &
Oostermeijer 2001; Siman & Lennartsson 1998; Stammel, Kiehl, &
Pfadenhauer 2003; Tamm 1956). Pãºunatul raþional este considerat ca fiind
a doua metodã ca eficienþã (Hansson & Fogelfors 2000; Hellstrom & al.
2003; Kotiluoto 1998; Krahulec, Skalova, Herben, Hadincova, Wildova, &
Pechackova 2001; Olff & Ritchie 1998; Stammel, Kiehl, & Pfadenhauer
2003). A treia cale de intervenþie, puþin recomandatã, având un efect mai
puþin benefic asupra biodiversitãþii, o reprezintã eliminarea vegetaþiei lem-
noase prin tãiere sau ardere (Hansson & Fogelfors 2000; Kotiluoto 1998;
Moog, Poschlod, Kahmen, & Schreiber 2002). 
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J. Schimbarea climei – încãlzirea globalã



Aceasta constituie o primã etapã, necesarã pentru realizarea unui
management eficient. Se recomandã realizarea unor studii în teren folosin-
du-se personal calificat, pentru identificarea cu precizie a habitatului.
Cartarea cu o acurateþe cât mai mare a habitatului cu identificarea zonelor
valoroase sau a zonelor degradate, aduce un plus de eficienþã acþiunilor de
management. 

Cartarea habitatelor se poate realiza utilizând imagini satelitare cu semnãturã
spectralã, folosindu-se anumite lungimi de undã ºi deteminându-se indicii de
vegetaþie. Datele obþinute pot fi corelate ºi corectate mai ales pe zonele de
umbrã folosindu-se ortofotoplanuri. Toate acesta metode de cartare trebuie
însã corelate cu verificãri riguroase în teren bezate pe mãsurãtori GPS (Pop
& Vezeanu, 2006). 

Identificarea zonelor degradate care necesitã aplicarea unor mãsuri
de management activ este de asemenea foarte importantã, în vederea 

realizãrii unor lucrãri de
refacere a habitatului.
Determinãrile bazate pe
indicii de vegetaþie (NDVI)
folosindu-se imagini satelitare
IKONOS cu semnãturã
spectralã la rezoluþe de
4m/pixel, corelate cu veri-
ficãrile în teren conduc la
obþinerea unor rezultate de
o mare acurateþe, în evi-
denþierea tipurile de vege-
taþie din pajiºte.

De exemplu, în pãºu-
nea Zãnoaga din Parcul
Naþional Piatra Craiului, uti-
lizându-se aceastã tehnicã 
s-au putut separa cu o 
acurateþe de aproximativ
90%, zonele degradate inva-
date de Nardus stricta, de
zonele cu compoziþie vegetalã
nedegradatã. (Fig.3,4,5,6)

46

1. Identificarea în teren ºi cartarea cu acurateþe a habitatului, cu 
marcarea zonelor degradate ºi a celor aflate într-o stare bunã 

de conservare

Figura 3. Imagine satelitarã a pãºunii Zãnoaga în banda de pancromatic (pixel 1 m).
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Figura 4. Reflectanþa spectralã (NDVI) neclasificatã a vegetaþiei din pãºunea Zãnoaga.

Figura 5. Harta vegetaþiei din pãºunea Zãnoaga, cu evidenþierea zonelor invadate de Nardus 

stricta.



2. Reglementarea pãºunatului în urma realizãrii unor studii de pãºunat 

Pãºunatul reprezintã unul dintre factorii prezenþi în mod constant în
ecosistemele montane. Acesta poate deveni unul dintre cele mai importante
instrumente de management al habitatelor din zonele alpine ºi subalpine,
acþionând asupra compoziþiei ºi structurii comunitãþilor vegetale.  Existenþa
celei mai mari pãrþi a pajiºtilor din Europa depinde într-o mãsurã mai micã
sau mai mare de intervenþia antropicã care previne instalarea tufãriºurilor ºi
a pãdurii în zonele ocupate de pajiºti  (succesiunea naturalã) (Hansson &
Fogelfors 2000).

Studiile de pãºunat de tipul celor realizate în cãteva arii protejate, au
oferit o bazã de date necesarã practicãrii unui pãºunat raþional. De exemplu,
studiul de pãºunat realizat pentru Parcul Naþional Piatra Craiului (Maruºca &
al., 2003), a stat la baza unor acþiuni de management incluse în Planul de
Management al parcului. Determinarea valorii pastorale, a capacitãþii de
pãºunat ºi a stadiului de degradare a pajiºtilor, constituie acþiuni obligatorii
atunci când în habitatul luat în studiu se pãºuneazã. Date  importante 
referitoare la modul de calcul al acestor parametrii se pot obþine din „Îndru-
mar metodologic de gospodãrire ecologicã a pajiºtilor în ariile protejate”
(Maruºca T., 2006).
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Figura 6. Repartiþia procentualã a pricipalelor asociaþii vegetale din pãºunea Zãnoaga. 



4. Târlirea ca mijloc de îmbunãtãþire a compoziþiei pajiºtilor

Acest procedeu îmbunãtãþeºte compoziþia specificã a pajiºtilor, preîn-
tâmpinând ca Nardus stricta sã devinã invazivã.

Pãºunatul prin rotaþie, limiteazã timpul de staþionare al animalelor într-un
loc, ceea ce permite ca pãºunatul sã se execute ciclic. Pentru aceasta,
suprafaþa pãºunii se împarte cu ajutorul gardurilor fixe sau mobile în mai
multe porþiuni care se pãºuneazã succesiv. Prin acest sistem plantele au la
dispoziþie timpul necesar pentru refacere pânã când sunt din nou pãºunate.

Pãºunatul prin rotaþie, în comparaþie cu pãºunatul continuu, are urmã-
toarele avantaje pentru pãstrarea biodiversitãþii pajiºtilor:

se eliminã aproape în totalitate pãºunatul selectiv, deoarece animalele
consumã atât plantele preferate cât ºi pe cele mai puþin preferate (de exem-
plu Nardus stricta), fiind obligate prin limitarea suprafeþei ce le sta la dispoziþie;

se previne declanºarea fenomenelor de eroziune pe terenurile în pantã,
tasarea solului ºi desfrunzirea permanentã a speciilor sensibile la pãºunat;

se executã cu uºurinþã lucrãrile de întreþinere a pajiºtii în perioada de
regenerare a plantelor dupã pãºunat.

Pãºunatul prin rotaþie, la rândul lui, poate fi extensiv (simplificat) ºi inten-
siv pe tarlale (clasic), pãºunatul dozat ºi pãºunatul cu porþia (Maruºca, 2006).

Pãºunatul pe tarlale face apel la împãrþirea unei pãºuni cu producþia
de minim 12-15 t/ha masã verde într-un numãr de 6 (8) - 10 (12) tarlale, pãºunatul
pe fiecare tarla având o duratã de 4-6 zile, cu avantajele ce decurg din aceasta.

Târlirea sau fertilizarea organicã directã pe pajiºti se executã pe întreg
sezonul de pãºunat cu o intensitate de maximum 2-3 nopþi o oaie/1m2 pe
pajiºti cu covor ierbos format în principal din Festuca rupicola, Lolium
perenne, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Festuca airoides etc., sau 4-7
nopþi o oaie/1m2 pe pajiºti degradate invadate de  Nardus stricta.

Târlirea se executã cu toate speciile de animale, revenind ca echiva-
lent 2-3 nopþi 1 UVM/ 6m2 pe pajiºti valoroase sau 4-6 nopþi 1 UVM/6m2 pe
pajiºti degradate.

Efectul târlirii se resimte 3-5 ani dupã care este necesarã repetarea ei
în sistemul prezentat mai înainte. Depãºirea pragului de 6-8 nopþi o oaie/1m2

sau 1 UVM/6m2 duce la degradarea accentuatã a covorului ierbos, prin
apariþia speciilor de buruieni nitrofile ca ºtevia, urzica, ºtirigoaia, brânduºa
de toamnã, târsa etc., cât ºi la poluarea apelor ºi solului.

Supratârlirea trebuie interzisã cu stricteþe în pajiºtile cu habitate protejate. 
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3. Pãºunatul prin rotaþie



7. Asigurarea unui pãºunat constant, cu un numãr de animale 
riguros stabilit în urma unor studii de pãºunat

Îngrãºarea pajiºtilor de Nardus stricta constituie o mãsurã foarte efi-
cientã de îmbunãtãþire a calitãþii pajiºtilor ºi de combatere a dominanþei
acestei specii. Astfel, în etajul subalpin acestea se transformã în pajiºti de
Festuca supina, în etajul montan superior trec în pajiºti de Festuca
nigrescens, iar în etajul montan inferior se revine la pajiºtile de Agrostis
tenuis. În funcþie de caz, în urma unor studii prealabile, bine fundamentate,
se pot folosi îngrãºãminte  minerale (azot sub formã de azotat de amoniu,
nitrat de calciu etc.). Acesta duce în timp la o reducere importantã a
acoperirii speciei Nardus stricta. 

Folosirea acestor îngrãºãminte minerale se recomandã numai în
cazuri extreme, când habitatul este foarte degradat, specia Nardus stricta

având o acoperire de peste 40%. De asemenea, în cazul aplicãrii acestor
tratamente trebuie urmãritã compoziþia chimicã a solului, astfel încât aceasta sã
nu se depãrteze semnificativ de compoziþia caracteristicã acestui tip de habitat.

Experienþele efectuate în Fãgãraº ºi Parâng au arãtat o îmbunãtãþire
radicalã a pajiºtilor degradate cu Nardus stricta ºi o creºtere considerabilã a
biodiversitãþii, în urma aplicãrii acestui tratament. De asemenea, prin
folosirea îngrãºãmintelor naturale (gunoi de grajd), metodã mai ecologicã, se
pot obþine rezultate asemãnãtore. Cele mai bune rezultate se obþin cu târlitul oilor
(staþionarea animalelor peste noapte în suprafeþe îngrãdite), 2-3 nopþi/oaie/m2 .
Prin târlire, Nardus stricta dispare pânã la 50-100%, în locul lui apãrând
unele specii ca: Festuca rubra, Lotus corniculatus, Trifolium repens etc.
(Puºcaru-Soroceanu E. & al., 1963). 

Aceasta se poate face prin târlire sau prin cosit repetat, în cursul verii,
pânã la epuizarea resurselor de regenerare ale buruienilor. Cosirea repetatã
timp de 3-5 ani consecutivi duce la distrugerea celor mai dezvoltate
buruieniºuri. Experienþele realizate la staþiunea experimentalã zootehnicã de
pe muntele Nucet (Bucegi), au arãtat cã prin cosirea unei suprafeþe de 5 ha
cu buruieniºuri, în curs de 3 veri aceasta s-a transformat într-o fâneaþã de
Agrostis capillaris ºi Festuca rubra (Puºcaru-Soroceanu E. & al., 1963).

Se poate opta pentru un pãºunat liber sau prin rotaþie (metodã 
prezentatã anterior).
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5. Îngrãºarea pajiºtilor de Nardus stricta

6. Curãþirea buruieniºurilor invadante de pe pajiºti: Veratrum album, 
Urtica dioica, Rumex alpinus º.a.



Pãºunatul continuu (liber), reprezintã metoda prin care animalele pasc
ºi circulã în mod liber pe toatã suprafaþa pãºunii, întreg sezonul de pãºunat
neîntrerupt de primãvarã pânã toamna. Varianta tradiþionalã a acestei
metode este numitã pãºunatul liber-extensiv, cu lipsa unor lucrãri minime de
îngrijire sau a unei corelãri între capacitatea de producþie a pãºunii ºi încãr-
carea acesteia cu animale.

Maruºca T. (2006) recomandã pãºunatul liber extensiv pe pajiºtile din
munþii înalþi, în subalpin ºi alpin, unde alte metode nu se pot aplica. Totuºi ºi
în aceste situaþii este recomandat ca animalele sã fie cât de cât dirijate în
deplasarea lor pe pãºune, permiþându-le înaintarea numai pe mãsura con-
sumãrii suficiente a plantelor de pe o suprafaþã delimitatã frontal de îngrijitori.

Aplicarea acestei metode de pãºunat implicã o foarte bunã cunoaºtere
a productivitãþii pãºunii, în vedere unei încãrcari corecte cu animale, precum
ºi a altor reguli care þin de pãºunatul raþional.

Momentul începerii pãºunatului primãvara, este legat în principal de
producþia pãºunii care se recomandã sã fie de 5-7,5 t/ha MV (1-1,5 t/ha SU)
pentru ca sã se poatã respecta în continuare cerinþele pãºunatului prin
rotaþie.

Pentru determinarea cu aproximaþie a momentului optim de începere
a pãºunatului, Maruºca T. (2006) recomandã folosirea criteriului înãlþimii
plantelor care este de 15-20 cm la pajiºtile naturale.

Metode empirice de începere a pãºunatului sunt legate de momentul
înfloririi pãpãdiei (Taraxacum sp.) sau sãrbãtoarea religioasã de Sf.
Gheorghe din 23 aprilie, când în România s-a instituit regula de scoatere a
animalelor la pãºunat.

Încetarea pãºunatului trebuie sã se facã cu 3-4 sãptãmâni (20-30 zile)
înainte de apariþia îngheþurilor permanente la sol sau dupã cutuma
româneascã strãveche la Sf. Dumitru (26 octombrie).
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8. Respectarea perioadei de pãºunat

9. Conºtientizarea ºi instruirea ciobanilor ºi a proprietarilor de pãºuni 
referitor la importanþa acestui habitat ºi a unui pãºunat raþional

10. Oferirea de subvenþii ºi compensaþii proprietarilor pajiºtilor în 
vederea gospodãrii lor pentru menþinerea habitatului 6230* într-o 

stare de conservare favorabilã 



3.2.5.  Recomandãri pentru monitorizarea habitatului 6230* 

Întrebãri posibile de monitorizare, derivate din acþiunile de management:
Este menþinutã structura caracteristicã a fitocenozelor componente ale habi-
tatului 6230*? Este menþinutã biodiversitatea habitatului? S-a îmbunãtãþit/refãcut
structura caracteristicã ºi a crescut biodiversitatea habitatului ca urmare a
mãsurilor de management aplicate? S-a redus suprafaþa degradatã ca
urmare a mãsurilor de management aplicate? º.a.
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11. Refacerea ºi consolidarea zonelor erodate ºi a traseelor turistice
cu potenþial de producere a eroziunii

12. Managementul circulaþiei turiºtilor

13. Informarea publicului prin diverse tipuri de materiale informative
(panouri, pliante etc.)

A. Monitorizarea compoziþiei vegetale a habitatului 6230* (exemplu
inclus);

B. Colectarea de informaþii de la primãrii ºi proprietarii de pãºuni cu
privire la numãrul de animale învoite pe pãºunile care conþin habi-
tatul 6230* (în prealabil este necesar sã se realizeze un interviu pastoral
de tipul celui recomandat de Maruºca T. (2006) în „Îndrumar
metodologic de gospodãrire ecologicã a pajiºtilor în ariile protejate”);

C. Monitorizarea numãrului de animale în pãºunile care conþin
habitatul 6230* (exemplu inclus);

D. Monitorizarea suprafeþelor ocupate de habitatul de pajiste pe
baza imaginilor satelitare ºi a fotografiilor aeriene. 

A. Structurã sugeratã pentru monitorizarea compoziþiei vegetale a 
habitatului 6230*



Mãsurã/Indicator: compoziþia fitocenozelor habitatului; prezenþa/abundenþa
speciilor de plante invadante (Nardus stricta, Rumex alpinus, Urtica dioica etc.);
prezenþa speciilor de plante importante pentru habitat/specifice pentru sit etc.

Justificare: în funcþie de situaþa concretã din teren [Exemplu: deºi pãºunatul
poate sã nu fie perceput în prezent ca o ameninþare majorã, creºterile
viitoare ale intensitãþii pãºunatului sau abandonul pãºunilor ar putea afecta
compoziþia caracteristicã a habitatului. În aceste condiþii, monitorizarea ar
putea furniza informaþii referitoare la aceste schimbãri ºi va ajuta la alegerea
celei mai adecvate mãsuri de management].

Atribute: acoperirea procentualã a vegetaþiei; bogãþia specificã; prezenþa/
acoperirea speciilor indicatoare/cheie etc.

Eºantionare

Numãrul transectelor/zonelor pentru monitorizare
Numãrul transectelor permanente va fi stabilit în funcþie de suprafaþa

ocupatã de habitat (cel puþin douã transecte în fiecare pajiºte inclusã în
schema de monitorizare), cu distribuþie de-a lungul întregii pajiºti. Numãrul
zonelor se va alege în funcþie de situaþia concretã din sit (în funcþie de
numãrul ºi dimensiunile pajiºtilor).

Distribuþia ºi selecþia transectelor/zonelor pentru monitorizare
Transectele vor fi plasate randomizat, pe o hartã a pajiºtii, astfel încãt

sã acopere întreaga suprafaþã a acesteia.

Dimensiunea transectelor/zonelor pentru monitorizare
Transectele folosite vor avea dimensiuni de 20m x 30 m, conþinând

cinci pãtrate de probã de 1x1m plasate la intervale de 5m. 

Localizarea/marcarea transectelor în teren
Se recomandã utilizarea unui GPS de precizie pentru a localiza tran-

sectele pentru monitorizare. De asemenea transectele vor fi localizate pe
harta sitului/pajiºtii împreunã cu anumite particularitãþi permanente ale zonei
care vor fi folosite ca reper (arbori, stânci, etc.). O descriere detaliatã a 
localizãrii transectului va fi inclusã în mapa de teren, împreunã cu harta.
Începutul ºi sfârºitul fiecãrui transect vor fi semnalizate cu markeri perma-
nenþi (þãruºi) introduºi în pãmânt, sau prin alte metode de marcare perma-
nentã, în funcþie de caz. Markeri nu trebuie sã fie foarte vizibili pentru a pre-
veni îndepãrtarea acestora de cãtre alte persoane (turiºti sau ciobani).

Protocoale de colectare a datelor

Informaþii detaliate despre tipul de date ºi modul de colectare a acestora
Identificarea pãtratelor de probã se va face folosind o ruletã, întinsã

între cei doi markeri permanenþi de la începutul ºi sfârºitul transectului.     
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Primul pãtrat de probã va fi poziþinat cu latura dinspre markerul de
început al transectului pe linia de 5m a ruletei. 

Acest model poate fi folosit ºi în cazul altor tipuri de habitate (pãdure,
tufãriºuri), pentru a permite o analizã statisticã comparativã a rezultatelor
între mai multe tipuri de habitate. 

În pãtratele de probã de 1x1m vor fi înregistrate toate speciile de
plante prezente ºi se va nota acoperirea procentualã a acestora. Se vor nota
ºi informaþii referitoare la pãºunatul practicat în fiecare zonã, în momentul
realizãrii monitorizãrii. Pentru a uºura evaluarea acoperirii speciilor de
plante, se poate utiliza un pãtrat cu ramã de plastic (1x1m) cu un caroiaj de
25x25 cm.

Orice observaþie accidentalã, realizatã în cursul monitorizãri va fi notatã 
în fiºã, putându-se dovedi utilã pe viitor (specii de plante rare din afara tran-
sectului, specii de faunã, semnalãri de distrugeri ale habitatului în afara tran-
sectului etc.).  

Formatul de colectare a datelor
Se va utiliza formularul standard anexat.

Asigurarea calitãþii ºi mecanisme de standardizare
Un pãtrat cu grilaj sub-divizat poate fi folosit pentru a ajuta estimarea

acoperirii. Este recomandat ca monitorizarea sã fie realizatã timp de mai
mulþi ani de aceeaºi persoanã. În momentul schimbãrii personalului, noul
responsabil cu monitorizarea va fi pregãtit corespunzãtor de cãtre predece-
sorul sãu. Atunci când este necesar se vor folosi ghiduri de identificare pen-
tru speciile de plante. Poziþionarea exactã a transectului în teren va fi com-
pletatã cu fotografii care sã evidenþieze localizarea sa în raport cu anumite
repere, care vor putea fi folosite în cazul în care markerii sunt înlãturaþi. 

Frecvenþa ºi sincronizarea monitorizãrii 
Monitorizarea va fi realizatã în timpul verii (ultima sãptãmânã din iunie

– sfârºitul lunii august) ºi se va repeta anual sau o datã la 3 ani. 

Managementul ºi analiza datelor

Stocarea ºi managementul datelor 
Formatul standard anexat va fi folosit ca bazã a pãstrãrii datelor în

format electronic (în Excel). Responsabilul cu monitorizarea va introduce în
format electronic datele din formularele de teren. Informaþiile vor fi pãstrate
în mai multe copii cu locaþii diferite. Formularele originale vor fi pãstrate 
într-o arhivã pentru a putea fi verificate atunci când este necesar. 

Analiza datelor 
Date proporþionale vor fi înregistrate în timp. Modificãrile în acoperirea

procentualã a speciilor indicatoare vor fi observate în timp, putând fi identificatã o
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corelaþie cu o anumitã activitate de management. Analiza statisticã a datelor
poate fi adaptatã în funcþie de necesitãþi, putându-se folosi numeroase pro-
grame de analizã statisticã (SPSS. Minitab etc.)

Modalitatea de prezentare a rezultatelor responsabilului cu managementul sitului
Rezultatele monitorizãrii pot fi prezentate anual într-un raport scurt 

(c. 1-2  pagini). Modelele de evoluþie ale habitatului sub influenþa unei anu-
mite acþiuni de management vor  fi prezentate corespunzãtor cu grafice ºi
tabele. Un set de recomandãri pentru acþiunile de management viitoare pot
fi incluse de asemenea în raport.  

Alocarea resurselor necesare monitorizãrii
Pentru realizarea cu succes a protocoalelor de monitorizare trebuie sã se

ia în considerare necesarul de echipamente, timp ºi personal care vor fi alo-
cate. Acestea vor fi particularizate pentru fiecare situaþie. 
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Transect
nr……

S.p. 1
acoperire %

S.p. 2
acoperire %

S.p. 3
acoperire %

S.p. 4
acoperire %

S.p. 5
acoperire %

Acoperirea
vegetaþiei %

Specia  

FIªÃ STANDARD PENTRU MONITORIZAREA COMPOZIÞIEI 
VEGETALE A HABITATULUI 6230*

Data: 

Responsabil:  

Toponimul zonei: 

Observaþii accidentale:

Comentarii:

Instrucþiuni de completare a fiºei de monitorizare 

Specia: înregistraþi numele fiecãrei specii de plante identificatã în fiecare
din cele 5 pãtrate de probã. Dacã o specie nu poate fi identificatã în
teren, daþi o denumire provizorie speciei respective, colectaþi un exemplar
pentru identificare ulterioarã, dacã mai existã ºi alþi indivizi în acel loc ºi
notaþi aceasta la  secþiunea de comentarii. 

Acoperirea vegetaþiei %: estimaþi acoperirea procentualã a vegetaþiei
pentru fiecare pãtrat de probã.  

S.p. 1…5 acoperire %: estimaþi acoperirea procentualã a fiecãrei specii
pentru fiecare pãtrat de probã.  

Observaþii accidentale: introduceþi în fiºã orice observaþie accidentalã,
realizatã în cursul monitorizãri, aceasta putându-se dovedi utilã pe viitor
(specii de plante rare din afara transectului, specii de faunã, semnalãri de
distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).

Comentarii: introduceþi orice comentarii suplimentare despre transect,
sau rezultatele monitorizãrii. 



Întrebãri posibile de monitorizare, derivate din acþiunile de management:
Numãrul de animale învoite pe pãºuni se aflã în limitele recomandate pentru
pãstrarea/îmbunãþirea stãri de conservare a habitatului 6230*?

Mãsurã/Indicator: informaþii obþinute de la primãrii sau proprietarii de pãºuni.

Justificare: în funcþie de situaþa concretã din teren [Exemplu: pãºunatul tre-
buie menþinut în limitele recomandate de studiile de pãºunat iar acest lucru
trebuie inclus ºi revizuit permanent în caietele de sarcini de la primãrii].

Atribute: înregistrãri ale numãrului de animale învoite la pãºunat raportate
la suprafaþa pãºunii.

Eºantionare

Toate primãriile/consiliile locale/proprietarii de pãºuni din zonã vor
fi contactate (la un nivel corespunzãtor).

Protocoale de colectare a datelor

Informaþii detaliate despre tipul de date ºi modul în care acestea sunt colectate
Înregistrãrile de la primãrii/consilii locale/proprietari vor fi consultate

pentru a verifica autorizaþiilor eliberate pentru pãºunat (numãrul ºi mãrimea
turmelor, plus zonele care urmeazã a fi pãºunate). 

Asigurarea calitãþii ºi mecanisme de standardizare
Informaþiile din înregistrãrile de la primãrii/consilii locale/proprietari vor

fi validate prin verificãri atente. 

Frecvenþa ºi sincronizarea monitorizãrii
Înregistrãrile de la primãrii/consilii locale/proprietari ar trebui sã fie consul-

tate regulat – anual.

Managementul ºi analiza datelor

Stocarea ºi managementul datelor
Datele vor fi legate de sistemul GIS, cu informaþii referitoare la pãºu-

natul în sit.

Modalitatea de prezentare a rezultatelor responsabilului cu managementul sitului
Rezultatele monitorizãrii vor fi prezentate anual, într-un raport scurt,

responsabilului cu managementul sitului.
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B. Structurã sugeratã pentru monitorizarea numãrului de animale
învoite pe pãºunile care conþin habitatul 6230* pe baza informaþiilor

colectate de la primãrii ºi proprietari 



Alocarea resurselor necesare monitorizãrii
Pentru realizarea cu succes a protocoalelor de monitorizare trebuie sã

se ia în considerare necesarul de echipamente, timp ºi personal care vor fi
alocate. Acestea vor fi particularizate prntru fiecare situaþie.

Întrebãri posibile de monitorizare, derivate din acþiunile de management:
Este numãrul de animale înregistrat în teren similar cu numãrul de animale
învoite la pãºunat (conform datelor de la primãrii/proprietari)?

Mãsurã/Indicator: numãrul de animale  de pe pãºuni. 

Justificare: în funcþie de situaþa concretã din teren [Exemplu: De obicei
numãrul de animale de pe pãºuni este diferit (în general mai mare) de capa-
citatea de pãºunat ºi mai mare decât numãrul de animale învoite la pãºunat
conform caietelor de sarcini. Suprapãºunatul poate fi o problemã în sit].

Atribute: abundenþa relativã a animalelor pe categorii.

Eºantionare

Numãrul zonelor pentru monitorizare
Toate pãºunile care conþin habitatul 6230* vor fi verificate.

Distribuþia ºi selecþia zonelor pentru monitorizare
Toate pãºunile care conþin habitatul 6230* vor fi verificate. 

Dimensiunea zonelor pentru monitorizare
Întreaga suprafaþã a pãºunii va fi cercetatã.

Localizarea/marcarea zonelor monitorizate în teren
Pãºunile vor fi localizate în teren cu ajutorul hãrþilor. 

Protocoale de colectare a datelor

Informaþii detaliate despre tipul de date ºi modul în care acestea sunt colectate 
Persoanele desemnate cu monitorizarea vor face vizite neanunþate în

teren. 
Animalele vor fi numãrate pe categorii, seara când s-au întors de pe

pãºune ºi sunt la stânã, dar încã mai este luminã (c. 6-7pm). 
Dacã pãºunea este vizibilã în întregime de pe un loc mai înalt, se pot

face fotografii ale întregii pãºuni, iar oile vor fi numãrate ulterior de pe
fotografie. Acesta constituie o modalitate mai simplã, care evitã ºi apariþia
unor conflicte nedorite cu proprietarii stânelor. 
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C. Monitorizarea numãrului de animale în pãºunile care 
conþin habitatul 6230* 



Dacã este necesar se vor folosi binocluri. 

Formatul de colectare a datelor
Se va utiliza formularul standard anexat.

Asigurarea calitãþii ºi mecanisme de standardizare
Imparþialitatea ºi abilitatea de a numãra de la distanþã a persoanelor

care realizeazã monitorizarea  trebuie verificatã.

Frecvenþa ºi sincronizarea monitorizãrii 
Monitorizarea va avea loc de 1-3 ori în timpul verii pentru fiecare

pãºune selectatã.

Managementul ºi analiza datelor 

Stocarea ºi managementul datelor 
Formatul standard anexat va fi folosit ca bazã a pãstrãrii datelor în 

format electronic (în Excel). Responsabilul cu monitorizarea va introduce în
format electronic datele din formularele de teren. Informaþiile vor fi pãstrate
în mai multe copii cu locaþii diferite. Formularele originale vor fi pãstrate într-o
arhivã pentru a putea fi verificate atunci când este necesar. 

Analiza datelor 
Numãrul de animale înregistrate pe pãºuni va fi comparat cu numãrul

de animale de pe listele primãriilor/proprietarilor pentru fiecare pãºune.
Fiecare diferenþã între numãrul animalelor de pe pãºune ºi numãrul de pe 
listele primãriilor va fi înregistratã. Pot fi aplicate metode simple de analizã
statisticã.

Modalitatea de prezentare a rezultatelor responsabilului cu managementul sitului
Rezultatele monitorizãrii pot fi prezentate anual într-un raport scurt, atât

autoritãþii de management a sitului cât ºi proprietarului pãºunii. 

Alocarea resurselor necesare monitorizãrii
Pentru realizarea cu succes a protocoalelor de monitorizare trebuie sã

se ia în considerare necesarul de echipamente, timp ºi personal care vor fi
alocate. Acestea vor fi particularizate pentru fiecare situaþie.  
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FIªÃ STANDARD PENTRU MONITORIZAREA NUMÃRULUI DE 
ANIMALE DIN PÃªUNILE CARE CONÞIN HABITATUL 6230*

Data: 

Responsabil:  

Denumirea pãºunii: 

Numele proprietarului:                                                                       

Numele pãstorului: 

Observaþii accidentale:

Comentarii:

Instrucþiuni de completare a fiºei de monitorizare

Observaþii accidentale: introduceþi orice observaþie accidentalã, 
realizatã în cursul monitorizãri. Aceasta va fi notatã în fiºã, putându-se
dovedi utilã pe viitor (specii de plante rare, specii de faunã, semnalãri de
distrugeri ale habitatului etc.).

Comentarii: Introduceþi orice comentarii suplimentare referitoare la
starea habitatului sau la  rezultatele monitorizãrii. 

Numãrul oilor

Numãrul vacilor

Numãrul porcilor

Numãrul caprelor 

Numãrul câinilor
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Foto 5. Jnepeniº fragmentat natural în Parcul Naþional Piatra Craiului (foto: Pop O.G.)

Foto 6. Jnepeniº invadat de molid în Parcul Naþional Piatra Craiului (foto: Pop O.G.)
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Foto 7. Jnepeniº compact în Parcul Natural Bucegi (foto: Pop O.G.)

Foto 8. Jnepeniº incendiat în Munþii Tarcu (foto A. Popovici).
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Foto 9. Extinderea habitatului de jnepeniº în pajiºtea subalpina - Parcul Naþional Piatra Craiului

(foto: Pop O.G.)

Foto 10. Puieþi de jneapãn pe Marele Grohotiº - Parcul Naþional Piatra Craiului (foto: Pop O.G.)
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Foto 11. Soldanella hungarica în jnepeniºul din Parcul Natural Bucegi (foto: Pop O.G.)

Foto 12. Vaccinium  myrtillus în jnepeniºul din Parcul Naþional Piatra Craiului (foto: Pop O.G.) 
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Foto 13. Hylocomium splendens în jnepeniº (foto: ªtefãnuþ S.)

Foto 14. Polytrichum juniperinum în jnepeniº (foto: ªtefãnuþ S.)
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Foto 15. Ptilium crista-castrensis în jnepeniº (foto: ªtefãnuþ S.)

Foto 16. Rhododendron myrtifolium în jnepeniºul din Parcul Naþional Piatra Craiului (foto: Pop O.G.)
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Foto 17. Uscare la jneapãn în Munþii Cãpãþânii (foto: Szabo J.)

Foto 18. Pinus cembra în jnepeniºul din Valea Lala - Munþii Rodnei (foto: ªtefãnuþ S.)
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Foto 19. Pajiºte de Nardus stricta, afectatã de suprapãºunat ºi eroziunea solului datoritã

circulaþiei animalelor ºi a turiºtilor în Munþii Bucegi (foto: Pop O.G.)

Foto 20. Pajiºte de Nardus stricta, afectatã de suprapãºunat ºi eroziunea solului datoritã

circulaþiei animalelor, turiºtilor ºi a autovehiculelor, în Munþii Bucegi (foto: Pop O.G.)



73

Foto 21. Stâna din Plaiul lui Pãtru - Munþii Iezer, în pajiºtea de Nardus stricta

(foto: Alexiu V.)

Foto 22. Turmã de oi în pajiºtea de Nardus stricta din Munþii Iezer (foto: Alexiu V.)
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Foto 24. Campanula serrata (specie de interes prioritar din anexa II a Directivei Habitate a UE)

în pajiºtea de Nardus stricta din Parcul Natural Bucegi (foto: Pop O.G.)

Foto 23. Pajiºte de Nardus stricta în Parcul Natural Bucegi (foto: Pop O.G.) 
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Foto 25. Gentinanella bulgarica în pajiºtea de Nardus stricta din Munþii Leaota (foto:

Pop O.G.)

Foto 26. Viola declinata în pajiºtea de Nardus stricta din Munþii Leaota (foto: Pop O.G.)
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