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PROGRESUL ÎN CADRUL PROIECTULUI  
PENTRU ELABORAREA CELOR 5 PLANURI DE MANAGEMENT 

 
 

Au fost realizate seminariile de informare/conștientizare inițiale pentru factorii interesați.  
În cadrul acestora au fost prezentate și discutate activitățile propuse și progresul acestora.  

 
 
 

În cadrul proiectului sunt în desfășurare studii, pe baza cărora se vor elabora măsurile 
pentru planurile de management pentru fiecare sit vizat de proiect. 

 

Brașov - pentru 4 situri, 8 Iunie 2021  
ROSCI 0042 Codru Moma, 29 Iulie 2021 

HABITATE ȘI PLANTE 

Proiect ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI 

0042 Codru Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile 

eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul”, cod SMIS 2014+ 123553. 

 

 identificarea și cartarea habitatelor și plantelor 

Metodologia de inventariere și cartare a habitatelor este similară pentru toate habitatele vizate 

de proiect. Culegerea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor specifice cartării habitatelor se 

realizează printr-o metodologie complexă, bazată atât pe cercetarea floristică şi ecologică tradiţională, 

cât şi pe metode moderne, respectiv tehnici GIS 

 stabilirea stării de conservare 

 elaborarea fișelor de descriere generală a habitatelor și plantelor 

 identificarea unor habitate noi 
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NEVERTEBRATE 

AMFIBIENI ȘI REPTILE 

LILIECI 

 identificarea și cartarea speciilor de amfibieni și reptile prin inventariere integrală sau 
monitorizare pe transecte și stabilirea stării de conservare 

Specii: 
 Triturus cristatus și Triturus vulgaris  în ROSCI 0042 Codru Moma 
 Triturus montandoni și Bombina variegata în ROSCI 0195 Piatra Mare 
 Triturus cristatus, Triturus montandoni și Bombina variegata în ROSCI 0207 Postăvarul   
 Triturus cristatus în ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș- Mlaștina Hărman 
 Triturus cristatus și Bombina variegata în ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer 

         
 

 identificarea și cartarea speciilor de nevertebrate 
 stabilirea stării de conservare 

Metode: 
 inventariere integrală pentru speciile:    

 Euphydryas aurinia – Fluture auriu și Maculinea teleius – Albăstrelul argintiu al furnicilor în 
ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer 

 Ophiogomphus cecilia în  ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș- Mlaștina Hărman 
                                    
 inventariere parțială pentru speciile:        

 Pholidoptera transsylvanica – Cosașul transilvănean, Rhysodes sulcatus – Gândacul de apă și 
Rosalia alpina – Croitorul fagului în ROSCI 0207 Postăvarul   

 Vertigo angustior în ROSCI 0042 Codru Moma 
         

 

 identificarea și cartarea speciilor de lilieci prin monitorizare acustică cu detectorul Pettersson 
D240, capturare la adăposturi (peșteri, clădiri) în perioada de împerechere (vara-toamna) și 
numărare la unele adăposturi în perioada de hibernare 

Specii: 
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis 
bechsteinii, Miniopterus schreibersii, Barbastella barbastellus 
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MAMIFERE SEMIACVATICE 

 identificarea și cartarea speciilor  

 stabilirea stării de conservare 

 metode: 

1.Identificare indivizi cu ajutorul camerelor cu senzori de mișcare 

2.Inventariere semne de prezență (urme, adăposturi, cadavre, distrugeri bunuri, conflicte, etc.) 

3.Colectare si prelucrare probe biologice noninvazive (excremente, păr). 

 identificare presiuni și amenințări 

Specii: 

 
         Ursus arctos - Urs brun                   Canis lupus - Lup                        Lynx lynx - Râs 

 identificarea și cartarea speciilor prin inventariere integrală a semnelor de prezență (urme, 
excremente, adăposturi, etc.), inventariere parțială (metoda camerelor foto-capcană și metoda 
de capturare-recapturare cu capcane de tip live-trap) și inventariere cu ajutorul camerelor foto 

Specii: 
Castor fiber – Castor și Lutra lutra - Vidră 

         
 

CARNIVORE 

PEȘTI 

 identificarea și cartarea speciilor de pești prin inventariere în pătrate de 1x1 km 

Specii: 

Cobitis taenia - Zvârlugă 
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STABILITATEA ECOSISTEMELOR 

STUDII SOCIO-ECONOMICE 

 Determinarea indicilor de diversitate a ansamblurilor biocenotice 

 Determinarea indicilor de structură ai biocenozei         

Metode: 

 Metoda releveelor floristice 

 

 Scop: cunoașterea factorilor cu implicații în ariile naturale protejate și a comunităților din 

proximitatea acestora 

DATE CULESE pentru localitățile din proximitatea celor 5 arii naturale protejate luate în studiu: 

 Așezarea geografică 

 Scurt istoric al așezării  

 Activități specifice zonei 

 Unități de învățământ  

 Activități economice 

 Date demografice  

 Patrimoniu cultural 

 Monumente istorice, tradiții curente și pierdute, obiceiuri, sărbători locale, servicii, bunuri, 

produse, povești sau legende 

 Structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare  

 Obiective turistice 


