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 măsură stringentă de protecție, nu numai a acvilei-de-munte ci a tuturor 

păsărilor răpitoare-de-zi, este interzicerea omologării de noi trasee 
turistice în zonele de cuibărit; 

 renunțarea la vizite tematice în timpul ciclului de reproducere, 
delimitarea în jurul acestor cuiburi a unor zone de liniște în care 
orice activitate umană să fie puternic limitată până la interzicere; 

 iarna, când procurarea hranei este subliminală, este benefică oferirea 
cadavrelor de animale de talie mijlocie sau mare; în acest sezon 
răpitoarele se manifestă și necrofag; 

 marcarea firelor electrice de înaltă tensiune cu balize vizibile; 
 pe o suprafață de aproximativ 4 km2 incluzând și pădurea (acolo 

unde este cazul) să nu fie instalate eoliene având în vedere faptul că 



impactul (doar optic) cu acestea poate influența negativ prezența 
speciilor în habitat; 

 restricția oricărei activități silvice în perioada martie – octombrie; 
 parte importantă a unei bune gospodăriri este monitorizarea anuală a 

cuiburilor și supravegherea lor; 
 amplasarea de cuiburi artificiale; se asigură astfel condiții de cuibărit 

păsărilor și o oarecare siguranță față de factorii meteorologici (cuibul 
artificial este o ramă metalică rotundă, care este fixată în bifurcația 
trunchiului arborelui; rama solidă este apoi umplută cu crengi și 
împletituri până când va căpăta forma și caracterul unui cuib natural).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquila chrysaetos (acvila de munte). © Dan Stănescu 
 

 păstrarea „pe picior”, până la prăbușirea de la sine, a arborilor uscați 
și găunoși, surse sigure de cuibărit. 
 



Strix uralensis – pui. © Dan Stănescu  



 delimitarea în jurul acestor locuri a unor zone de liniște în care 
activitatea umană să fie strict interzisă precum și limitarea și chiar 
oprirea tăierilor acolo unde condițiile de habitat sunt asigurate; 

 benefică ar fi oprirea oricărei activități umane în zonele constatate ca 
fiind, din perspectiva prezenței speciei, stabile, îndeobște în perioada 
de reproducere (perechile formate de cu toamna se reproduc în 
aprilie-mai, uneori mai devreme, în funcție de factorii abiotici: 
temperatură, precipitații). 

 

 menținerea vegetației ierboase (interzicerea cosirii) în perioada de 
reproducere (aprilie-iunie). 



 
 

Parus major. © Dan Stănescu 



 
 

 
Nevertebrate acvatice  

 
 

 



 conștientizarea locuitorilor asupra faptului că apa este un bun care 
trebuie protejat; 

 conlucrarea factorilor decizionali pentru rezolvarea problemelor legate 
de colectarea deșeurilor dar şi identificarea (urmată de sancționarea) 
activităților care au caracter poluator al apei; 

 construirea de poduri sau podețe pentru evitarea trecerii vehiculelor 
și atelajelor prin apele curgătoare; 

 închiderea  drumurilor create în albiile apelor curgătoare; 
 interzicerea tăierii speciilor lemnoase din lunca apelor curgătoare, 

această activitate provocând mortalitate în rândul faunei acvatice prin 
reducerea gradului de umbrire al apei, modificarea oxigenării apei și 
poluarea habitatului; 

 amplasarea de pancarte și afișe informaționale în care să se menționeze 
interdicția colectării speciilor; 

 interzicerea oricărui tip de lucrări sau exploatări în lunca minoră, 
fără avizul administratorului; 

 interzicerea eliberării speciilor alogene (de origine străină, venite din 
altă parte) în aria protejată; 

 interzicerea deversării apelor uzate și a agenților poluanți în 
habitatele acvatice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nevertebrate silvicole 

 
 conservarea arboretului matur, inclusiv a lemnului mort pe picior 

sau la sol și a arborilor scorburoși; 
 implicarea autorităților pentru controlul practicilor de incendiere a 

vegetației (în apropiere de Moceriș, o bună parte din pădurea de 
stejar a fost recent incendiată); 

 implementarea unui management forestier adecvat, cu exploatări 
raționale, compatibile cu menținerea habitatelor într-o stare favorabilă 
din punctul de vedere al populațiilor speciilor protejate; 

 nu se vor înlocui speciile de foioase cu rășinoase, păstrându-se cel 
mult proporția actuală; 

 nu se vor realiza tăieri în lunca râurilor și pârâurilor permanente 
(pe benzi de cel puțin 20 m lățime); 

 



 nu se vor face exploatări de resurse minerale în habitatele forestiere; 
 crearea de grămezi de lemn mort în apropierea lizierei, în zonele 

unde au fost identificate coleoptere saproxilice; 
 lemnul proaspăt tăiat, destinat scopurilor comerciale, trebuie 

îndepărtat imediat din parcelele silvice şi nu va fi depozitat în 
imediata apropiere a habitatelor forestiere; 

 conservarea coridoarelor ecologice din luncile râurilor, a arborilor 
izolați, a perdelelor forestiere; 

 menținerea structurii mozaicate a zonelor forestiere inclusiv prin 
conservarea arboretului matur din lizieră și a luminișurilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nevertebrate praticole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 încurajarea practicilor pastorale tradiționale, pentru menținerea 
structurii floristice, a suprafețelor actuale și a biodiversității pajiștilor; 

 limitarea împăduririi naturale a pajiștilor prin pășunat rațional, 
cosiri; 

 întreținerea fânețelor prin cosiri tradiționale; 
 întreținerea rigolelor și pârâurilor cu rol în asigurarea regimului 

hidric al habitatelor de pajiște; 
 păstrarea mozaicului natural al pajiștilor prin conservarea speciilor 

lemnoase (sălcii, frasini, plopi) folosite ca plantă gazdă de Euphydryas 
maturna. 

 
 

amfibieni

 lucrări de favorizare a formării microhabitatelor speciei prin: 
crearea de rigole pe marginea drumurilor, devierea pârâurilor pe 
terenurile plane unde există tendința de băltire a apei, crearea de baraje 
și iazuri artificiale de mici dimensiuni (cu adâncime sub 1 m) pe 
cursurile pârâurilor; 



 întreținerea periodică a bălților și ochiurilor de apă, prin eliminarea 
vegetației dezvoltată excesiv, acolo unde tinde să acopere luciul apei; 

 crearea de adăposturi de hibernare și estivație în vecinătatea 
habitatelor cu populații însemnate, prin păstrarea trunchiurilor de 
copaci căzuți, depozitarea de pietre, grămezi de bușteni, desișuri, 
garduri etc.; 

 interzicerea circulației pe drumurile forestiere pe timp de noapte, 
cel puțin, în perioada aprilie-iunie; 

 evitarea lucrărilor de desecare și interzicerea schimbării modului 
de folosință a terenurilor din pajiști în arabil; 

 se vor evita acțiunile cu risc de poluare a habitatelor speciei, acolo 
unde sunt prezente, cât și în vecinătate, dacă există riscul de propagare 
(utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor, deversarea deșeurilor, a 
apelor uzate, exploatarea resurselor naturale etc.). 
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 extragerea de agregate minerale din albia minoră a râului este 
interzisă (exceptând zonele colmatate, cu risc de inundare);  

 nu se execută lucrări de amenajare a albiei minore în perioadele de 
migraţie, reproducere, predezvoltare, respectiv iernare a organismelor 
acvatice; 



 aplicarea ghidului de bune practici în agricultură, eventual și a 
măsurilor de Agromediu; 

 depozitarea deșeurilor în apropierea albiei minore și majore este 
interzisă; 

 modernizarea/retehnologizarea staţiilor de epurare a apelor uzate; 
 combaterea/prevenirea braconajului; 
 nu se organizează concursuri/competiţii de pescuit sportiv în cadrul 

sitului.  
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 în cazul speciilor de carnivore mari (Ursus arctos, Canis lupus și Lynx 
lynx) este necesară delimitarea unor zone de refugiu (de liniște) 
destinate ca spații de odihnă pe timpul zilei și de creștere a puilor în 
sezonul vernal și estival.  
 

 

Lynx lynx – râs.  
© Ioan Duma  



 este necesar un control mai bun al braconajului; 
 pe timpul iernii se recomandă utilizarea sărăriilor și a hrănitorilor 

pentru cervide și suide; 
 menținerea heterogenității habitatelor, prin favorizarea unor 

ochiuri/poieni deschise, cu vegetație lemnoasă tânără (regenerări) și 
vegetație ierboasă, în zonele forestiere mai compacte. 

 limitarea lucrărilor hidrotehnice din amonte care ar putea afecta 
debitul Nerei sau al Minișului. 

 activitățile care vizează regularizarea sau determină degradarea 
malurilor râurilor principale trebuie strict interzise; 

 controlul activităților turistice și de pescuit sportiv de pe cursul Nerei. 
 
 

 
 

 



 limitarea încărcăturii de animale pe pășunile din zona carstică (sub 0,5 
UVM / ha); 

 folosirea dolinelor doar pentru fânețe; 
 aplicarea lucrărilor silvice nu se face în zone cu lapiezuri semi-

îngropate şi stâncării nude, doline, zona inferioară a versanților văilor 
active, văi de doline şi uvale, pante ce depășesc 25°; 

 nu se vor realiza plantații de rășinoase și se va proceda la extragerea în 
timp a rășinoaselor plantate și promovarea tipului fundamental de 
pădure; 
 

 
 

 nu se vor despăduri / exploata pădurile situate deasupra habitatului, pe 
suprafețe mai mari de 0,25 ha și, de asemenea, sunt interzise 
despăduririle / exploatările pădurilor situate deasupra galeriilor de 
peșteri și avene ce compun habitatul 8310; 

 nu se vor despăduri / tăia arborii și arbuștii pe o rază de 50 m în jurul 
intrărilor în habitatul 8310; 

 depozitarea materialului lemnos (crengi, trunchiuri) rezultat în urma 
exploatării forestiere nu se face în depresiuni, gropi, văi, ponoare; 

 trasul lemnului se face pe trasee diferite, de lungime și pantă reduse, 
(exclus pe văi active/inactive, doline), doar cu atelaje; 

 amplasarea grilajelor şi / sau a gardurilor la intrările de avene / peșteri 
din apropierea așezărilor umane; 

Colonie de lilieci. 
© Asociația Speologică Exploratorii 



 protejarea şi menținerea deschiderilor carstice, indiferent unde se 
situează (intravilan/extravilan); 

 captarea izvoarelor se face fără obturarea fisurilor / cavităților naturale; 
 dacă se recurge la captarea izvoarelor pentru alimentarea cu apă 

potabilă, se va asigura un debit remanent permanent, suficient pentru 
continuarea proceselor naturale care au loc în carst; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 vizitarea cavităților este permisă doar cu ghid autorizat sau ranger, cu 
excepția celor deschise publicului larg (excepție fac și grupurile 
autorizate ale asociațiilor speologice); 

 se montează pasarele suspendate pentru tranzitarea planșeelor de calcit 
din cavitățile vizitabile; 

 vizitele în peșteri, în perioada de maternitate și hibernare, se vor realiza 
rar, în grupuri de maxim 3 persoane; 

 în cavitățile care adăpostesc colonii de naștere, maternitate sau 
hibernare cu un număr total de peste 500 exemplare se vor aviza doar 
activitățile de cercetare și explorare; 

 este interzisă circulația mijloacelor auto în zona bazinului de recepție a 
cursurilor de apă cu ponoare în afara drumurilor publice, forestiere sau 
agricole; 

Colonie de lilieci. 
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 sunt interzise amenajările rudimentare și promovarea vizitării unor 
cavități dacă acestea nu fac obiectul unei amenajări turistice autorizate; 

 este interzisă ridicarea nivelului apei subterane din cavități prin 
amplasarea unor construcții sau amenajări rudimentare; 

 orice colectare de roci, fosile, forme geomorfologice, formațiuni, 
sediment, floră, faună sunt permise numai cu aviz și doar în scop 
științific; 

 se vor închide cavitățile cu grilaj, în scopul conservării, dacă au 
speleoteme fragile, situri arheologice sau paleontologice ori faună 
bogată, dacă sunt utilizate ca laboratoare naturale, dacă au intrări 
verticale în zone frecventate de om/animale domestice (pericol de 
accidentare), dacă reprezintă surse de apă potabilă. 
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