
Identificarea și selecția siturilor
Natura 2000

Siturile Natura 2000 sunt selecționate în scopul 
de a se asigura supraviețuirea pe termen lung a 
speciilor și a habitatelor protejate în temeiul 

Directivei privind păsările și al Directivei privind 
habitatele. (Directive ale Comisiei Europene)

Identificarea și selecția siturilor pentru 
includerea în rețeaua Natura 2000 se realizează 
pe baza unor criterii științifice, în conformitate 
cu criteriile de selecție stabilite în cele două 

directive.

Aflați mai multe:
www.carpasit.fundatiacarpati.ro

ROSCI 0055
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman

Bioregiunea:
Continentală

Ecoregiunea:
Carpaţii Orientali

Se suprapune peste 2 arii naturale protejate
de interes național (rezervații naturale):

Încadrarea teritorial-administrativă:
Județul Braşov: Hărman, Sânpetru

Dealu Cetăţii - Lempeş (2.251)
Mlaştina Hărman (2.252)

Altitudinea:
702 max., 506 min., 573 med.

Ce este:
Arie naturală protejată de interes comunitar

(la nivelul Uniunii Europene),
Sit de Importanță Comunitară (SCI) din rețeaua 

siturilor Natura 2000

Natura 2000 este o rețea de arii naturale 
protejate desemnate de către Comisia 

Europeană.

Scopul rețelei este de a asigura 
supraviețuirea pe termen lung a celor mai 
valoroase și amenințate specii și habitate. 

Siturile Natura 2000 au fost desemnate în 
mod special pentru a proteja zonele esențiale 

pentru o subserie de specii sau tipuri de 
habitate enumerate în Directiva privind 

habitatele și în Directiva privind păsările. 
Acestea sunt considerate a fi de importanță 

europeană deoarece sunt amenințate, 
vulnerabile, rare, endemice sau prezintă 

exemple remarcabile de caracteristici 
specifice uneia sau mai multora dintre cele 

nouă regiuni biogeografice din Europa. 

Natura 2000 - Environment - European 
Commission (europa.eu)

Denumire proiect: Elaborarea planurilor de 
management pentru siturile de importanţă 
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A conserva = a menține, a păstra

De ce conservare pe termen lung?
Pentru ca resursele naturale să poată fi folosite și 

de multe alte generații viitoare. 

La ce se referă dezvoltarea sustenabilă/durabilă?
Dezvoltarea care corespunde nevoilor și aspirațiilor 

generației prezente fără să compromită 
posibilitatea de a corespunde și celor ale 

generațiilor viitoare.

Ce înseamnă utilizare sustenabilă?
Utilizarea componentelor diversității biologice în 
așa fel și la o astfel de rată încât să nu conducă la 
un declin pe termen lung al diversității biologice, 

menținându-i în acest fel potențialul de a 
corespunde nevoilor și aspirațiilor prezente și 

viitoare. 

Să beneficieze și urmașii noștri de serviciile și 
valorile naturale.

Cum putem asigura conservarea?
Prin utilizarea durabilă a resurselor naturale.

OM ȘI NATURĂ

91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen

7140 - Mlaștini turboase de tranziție și turbării 
oscilante (nefixate de substrat)

7210* - Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus

7230 - Mlaștini alcaline

9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-
Carpinetum

40A0* - Tufărișuri subcontinentale peri-
panonice

91I0* - Vegetație de silvostepă 
eurosiberiană cu Quercus spp.

AMFIBIENI ȘI REPTILE
1166 Triturus cristatus - Triton cu creastă

NEVERTEBRATE
1037 Ophiogomphus cecilia – Libelulă

Obiectivul principal de conservare care a stat la 
baza înfiinţării acestei arii naturale protejate îl 

constituie menţinerea interacţiunii armonioase a 
omului cu natura prin protejarea diversităţii 

habitatelor, speciilor şi peisajului, promovând 
păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor.

SPECII

HABITATE

https://biodiversitate.mmediu.ro/implementation/legislaie/politici/
materiale-cepa/manual-cepa/cepa-cu-coperti-mic-

14feb.pdf/download/en/1/cepa%20cu%20coperti-mic%2014feb.pdf

PLANTE

1758 Ligularia sibirica - Curechi de munte
1903 Liparis loeselii - Moșișoară

Iris hungarica - Iris sau Stânjenelul de stepă

Amygdalus nana - Migdal pitic

Cerasus fruticosa - Vișinel

Prunus spinosa - Porumbar

Alte specii protejate în Rezervația naturală Dealul 
Cetății Lempeș 2251

PLANTE

Adonis vernalis - Rușcuța de primăvară

găzduiește mai multe specii și habitate prioritare 
pentru conservare

Situl ROSCI 0055
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 

Foto: echipa proiectului CARPASIT


