




“Elaborarea planului de management 
al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa 

(ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beuşniţa)”

Prezentarea proiectului

Sursa de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR),  în  cadrul  Programului  Operaţional  Sectorial  Mediu 
(Axa  4-  Implementarea  sistemelor  adecvate  de  management 
pentru  protecţia  naturii,  Domeniu  major  de  intervenţie  - 
Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru 
protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000).

Valoarea  totală: 2.976.863  lei,  din  care  2.751.880  lei  sunt 
cheltuieli eligibile (finanţare nerambursabilă din FEDR şi Buget 
de stat).

Perioada de implementare: aprilie 2012 – aprilie 2015.

Obiectivul  general: creşterea  gradului  de  conservare  a 
habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară şi naţională 
din  Parcul  Naţional  Cheile  Nerei  –  Beuşniţa  prin  elaborarea 
planului de management, conştientizarea populaţiei şi întărirea 
capacităţii instituţionale a Administraţiei.

Obiective specifice:
 Creşterea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor 

de importanţă comunitară de pe teritoriul Parcului Naţional 
Cheile  Nerei  –  Beuşniţa,  prin  elaborarea  măsurilor  de 
conservare a acestora şi  introducerea lor într-un plan de 
management coerent

 Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare a Parcului Naţional 
Cheile Nerei – Beuşniţa

 Conştientizarea  populaţiei  privind  importanţa  conservării 
Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa

 Întărirea  capacităţii  institutionale  a  RNP-ROMSILVA  - 
Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa RA
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Beneficiar: Universitatea  de  Ştiinţe  Agricole  şi  Medicină 
Veterinară a Banatului Timişoara

Partener: RNP-ROMSILVA  -  Administratia  Parcului  Naţional 
Cheile Nerei - Beuşniţa RA

Localizarea  proiectului: Parcul  Naţional  Cheile  Nerei  – 
Beuşniţa, ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa și ROSPA0020 
Cheile Nerei – Beuşniţa.

Principalele activități ale proiectului vizează inventarierea și 
cartarea  habitatelor  și  a  speciilor  Natura  2000,  elaborarea 
măsurilor  de  conservare  și  a  planului  de  management, 
amenajarea  traseelor  tematice  cu  panouri  informative, 
îmbunătățirea  stării  de  conservare  pentru  unele  specii  rare, 
conștientizarea populației, întărirea capacității administrative a 
RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei-
Beuşniţa RA.  

Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița

Localizare:  este  situat  în  sud-vestul  ţării,  în  sudul  Munţilor 
Aninei, regiunea  biogeografică  Continentală,  pe  teritoriul 
judeţului Caraş - Severin. Altitudinea minimă este de 152 m iar 
cea maximă, de 1162 m.
Suprafața: 36.758 ha după H.G.  230/2003 (37.100 ha după 
Legea 5/2000).
Structura  de  administrare a  fost  stabilită  pe  baza  H.G. 
230/2003 și include: director, economist, șef pază, responsabil 
relaţii cu comunităţile şi educaţie ecologică, biolog, specialist în 
tehnologia  informaţiei  și  agenți  de teren.  Sediul  administrativ 
este situat în localitatea Oravița, str. M. Eminescu, nr. 13.
Declararea ariei protejate. Deși protecția zonei a început încă 
din anul 1943, odată cu declararea Rezervaţiei Naturale Cheile 
Nerei, Parcul Național a fost înființat prin Ordinul Ministrului nr. 
7/1990.  Prin  Legea  5/2000,  privind  aprobarea  Planului  de 
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amenajare a teritoriului naţional (secţiunea III - zone protejate), 
este reconfirmat parcul și rezervațiile naturale incluse în acesta. 
H.G.  nr.  230/2003,  privitoare  la  delimitarea  rezervaţiilor 
biosferei,  a  parcurilor  naţionale  şi  naturale  şi  constituirea 
administraţiilor  acestora,   stabileşte  limita  Parcului  Naţional 
Cheile Nerei – Beuşniţa, suprafeţele componente, indiferent de 
folosinţă  şi  proprietari  și  structura  de  personal  necesară. 
Ordinul  nr.  552/2003  privind  aprobarea  zonării  interioare  a 
parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere 
al  necesităţii  de conservare  a  diversităţii  biologice,  stabilește 
limitele şi suprafeţele Zonelor Speciale de Conservare.
Rezervații naturale incluse în parc:  Cheile Nerei - Beușnița, 
Ciclova  -  Ilidia,  Cheile  Șușarei,  Ducin,  Izvorul  Bigăr  și 
Lisovacea. 

Situl de Importanță Comunitară Cheile Nerei-Beușnița

ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa

Suprafața: 37.719 ha (conform cu O.M.  2387/2011)

Declararea  sitului: Situl  a  fost  desemnat  pe  baza  O.M. 
1964/2007, completat și modificat de O.M. 2387/2011. 

Număr de habitate protejate prin Formularul Standard: 21
Număr de specii protejate prin Formularul Standard: 32
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HABITATUL 3220 - Cursuri de apă montane şi 
vegetaţie erbacee de pe malurile acestora

Habitatul este reprezentat de grupări deschise sau 
compacte de plante pioniere care colonizează, în etajele 
montan şi submontan, depozitele de pietriş ale pârâurilor 
cu regim hidrologic de tip alpin, cu debit maxim în timpul 
verii.

Lythrum salicaria L. Foto: Alma Nicolin

Izvoarele în jurul cărora se formează acest habitat 
sunt uneori folosite pentru adăparea animalelor,  solul şi 
vegetaţia  din  jurul  lor  fiind  astfel  puternic  răscolite. 
Vegetaţia are un rol important în fixarea solurilor. 

Pentru  menținerea habitatului  în  stare favorabilă 
de  conservare,  sunt  necesare  mai  ales  interzicerea 
păşunatului  din  jurul  izvoarelor  şi  controlul  activităţilor 
turistice. 
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HABITATUL 3260 - Cursuri de apă din zonele de 
câmpie, până în cele montane, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho – Batrachion

Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul 
montan,  cu  vegetaţie  submersă  sau  natantă  din 
Ranunculion  fluitantis şi  Callitricho-Batrachion (nivel 
scăzut al apei în timpul verii) sau muşchi acvatici. 

Alisma plantago-aquatica. Foto: Alma Nicolin

Habitatul  se caracterizează prin  bazine acvatice cu 
apă stătătoare, permanentă, puţin adâncă (0,2-1,5 m), lacuri, 
bălţi, ghioluri, crovuri, ochiuri din trestiişurile mlaştinilor, precum 
şi cele cu apă lin curgătoare, canale de irigaţie, canale de 
drenaj, braţe moarte ale unor râuri, răspândite din etajul de 
câmpie până în etajul montan inferior. Unele activităţi antropice 
pot influenţa negativ aceste habitate: amenajările hidrotehnice, 
desecările, pescuitul, etc.
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HABITATUL 40A0* - Tufărişuri subcontinentale 
peripanonice

Habitatul prioritar 40A0* este unul dintre cele mai 
bine  reprezentate  în  aria  protejată.  Cuprinde  tufărişuri 
caducifoliate,  dezvoltate  pe  substrat  calcaros,  având 
afinităţi  submediteraneene,  edificate  de  liliacul  sălbatic 
(Syringa  vulgaris),  împreună  cu  mojdreanul  (Fraxinus 
ornus),  scumpia  (Cotinus  coggygria)  și  cărpinița 
(Carpinus  orientalis).  Aceste  tufărișuri  se  numesc 
șibliacuri  și  formează  frecvent  o  vegetaţie  mozaicată, 
alături  de  alte  tipuri  de  habitate:  pajişti  stepice  (6210), 
pajişti  panonice  de  stâncării  (6190),  pajiști  rupicole  cu 
specii  pioniere (6110*),  versanți  stâncoși  calcaroși  cu 
vegetație casmofitică (8210).

Șibliacurile  sunt  frecvente  de-a  lungul  văilor 
râurilor:  Cheile  Nerei,  Cheile  Minișului,  Vf.  Simion  (RN 
Valea  Ciclovei  –  Ilidia),  RN Ducin,  RN Cheile  Șușarei. 
Datorită  preferinței  pentru  versanții  stâncoși,  greu 
accesibili, habitatul prezintă o stare de conservare bună.

Scumpia (Cotinus coggygria Scop.) în habitatul 40A0*
Foto: Alma Nicolin
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HABITATUL 6110* - Pajişti rupicole calcifile sau 
bazifile din Alysso-Sedion albi

Acest habitat de importanţă comunitară, având și 
o răspândire restrânsă la nivel naţional,  este considerat 
prioritar  pentru  conservare.  El  cuprinde  comunităţi 
deschise, pioniere, xerotermofile, dezvoltate pe substrate 
bogate  în  carbonat  de  calciu.  Dominante  sunt  speciile 
anuale  şi  suculente  tipice  pentru  Alysso  alyssoidis  -  
Sedion albi Oberdorfer & Müller in Müller 1961. 

În  aria  protejată  habitatul  se  întâlnește  pe 
suprafețe  reduse,  frecvent  în  locuri  greu accesibile,  pe 
stâncării  și  grohotișuri,  uneori  intercalat  cu  habitatele 
40A0*  și  8210.  Starea  generală  de  conservare  a 
habitatului este bună, fără amenințări evidente. 

Sedum hispanicum. Foto: Alma Nicolin
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HABITATUL 6190 - Pajişti panonice de stâncării 
(Stipo-Festucetalia pallentis)

Pajişti deschise de stâncării, cu specii pioniere ce 
apar pe pantele abrupte, xerice, ale munţilor puţin înalţi 
din bazinul panonic şi din regiunile învecinate, între 150-
900 m altitudine. Roca de bază este calcarul,  dolomitul 
sau roci vulcanice carbonatice iar solurile sunt rendzine 
superficiale.  Sunt  pajiști  bogate  în  specii  care  preferă 
versanţii  sudici,  caracterizați  prin  variaţii  extreme  de 
temperatură şi evaporare. 

Pajiști cu colilie (Stipa sp.) Foto: Alma Nicolin

Pajiştile sunt adesea în contact cu tufărişuri  carstice 
(Cotino - Quercetum pubescentis)  şi  păduri  carstice de fag 
(Orno - Fagetum). Pajiștile de stâncării pot evolua în timp spre 
tufărişuri  de  stâncării,  păduri  termofile  de  stejar  (Corno  -  
Quercetum) şi păduri saxicole (Tilio -  Fraxinetum).  Habitatul 
poate fi afectat negativ prin incendieri sau păşunat excesiv. 
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HABITATUL 6210* - Pajişti xerofile seminaturale şi 
facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (Festuco-

Brometalia) (* situri importante pentru orhidee)

Pajişti  calcaroase,  xerofile  -  mezoxerofile,  din 
Festuco-Brometea. Acest habitat este format fie din pajişti 
stepice sau subcontinentale (Festucetalia valesiacae) fie 
din pajişti sub-mediteraneene (Brometalia erecti). Pajiştile 
secundare  din  Mesobromion cu  Bromus  erectus se 
remarcă  printr-o  mare  bogăţie  specifică  a  orhideelor. 
Abandonarea  acestor  pajişti  (prin  încetarea  activităţilor 
pastorale) conduce la instalarea tufărişurilor termofile, cu 
un  stadiu  intermediar  de  vegetaţie  termofilă  de  lizieră 
(Trifolio - Geranietea). 

Pentru  menţinerea  unui  stadiu  favorabil  de 
conservare este necesară menţinerea modului tradiţional 
de  utilizare,  mai  ales  recoltarea  fânului  prin  cosire 
manuală târzie. 

Orchis ustulata Orchis tridentata
Foto: Alma Nicolin
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HABITATUL 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi 
înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până 

în cel alpin

În  aria  protejată,  comunităţile  de  lizieră  de  pe 
malul  apelor  cuprind  specii  de  talie  înaltă,  fiind  foarte 
diverse  ca  structură  și  compoziție  floristică.  În  luncile 
mijlocii  şi  inferioare  ale  râurilor  și  de-a  lungul  lizierelor 
forestiere se întâlnesc comunităţi  higrofile  şi  nitrofile  de 
ierburi  înalte,  aparţinând  ordinelor  Glechometalia  
hederaceae și Convolvuletalia sepium.

Habitatul  apare mai  frecvent  de-a lungul  râurilor 
Nera și Miniș, la limita vegetației forestiere. 

Petasites hybridus. Foto: Alma Nicolin

Pentru  menținerea  stării  favorabile  de  conservare  a 
habitatului  sunt  necesare  interzicerea desecărilor  și  evitarea 
amenajărilor hidrotehnice, controlul defrişărilor, incendierilor şi al 
construirii  de  drumuri  forestiere.  Uneori  este  necesară 
intervenția pentru eliminarea speciilor invazive.
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HABITATUL 7220* - Izvoare mineralizate încrustante 
cu formare de tuf calcaros (Cratoneurion)

Habitatul 7220* este considerat prioritar, având o 
valoare  conservativă  ridicată.  Cuprinde  izvoare  de  apă 
dură,  cu  formare  activă  de  travertin  sau  tuf  calcaros. 
Aceste  formaţiuni  se  întâlnesc  în  medii  diverse,  de  la 
păduri până la zone rurale deschise. Habitatul ocupă de 
obicei suprafețe mici (formaţiuni punctiforme sau liniare) 
şi  este  dominat  de  specii  de  briofite  (Cratoneurion 
commutati).

Pentru  a  conserva  acest  habitat,  cu  extindere 
foarte  limitată  în  teren,  este  esenţială  menţinerea 
habitatelor  învecinate  şi,  mai  ales,  a  întregului  sistem 
hidrologic aferent. Se recomandă interzicerea activităţilor 
de  amenajare  şi  aducţiune  a  apei  potabile  precum  și 
exploatarea tufului calcaros ca material pentru construcții. 

Depunere de travertin. Foto: Dan Stănescu

În aria protejată, habitatul are distribuție punctiformă, 
în lungul râurilor: Bei, Beușnița, Nera, Miniș, Șușara, Ducin. 
Cascadele și pragurile acestor râuri sunt emblematice pentru 
Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița.
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HABITATUL 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de 
şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin 

(Thlaspietea rotundifolii)

Habitatul include grohotişuri de şisturi calcaroase, 
de calcar  sau de marnă din  etajul  montan până în  cel 
alpin, în climate reci, cu asociaţii din Drabion hoppeanae, 
Thlaspion  rotundifolii şi  respectiv,  Petasition  paradoxi. 
Habitat saxicol, uneori pionier, cu acoperire slabă, dar cu 
rol  de  înţelenire  şi  fixare  a  grohotişurilor  calcaroase 
mobile. În stratul ierbos, speciile caracteristice sunt strict 
adaptate  grohotişurilor  nefixate.  Pe  grohotişurile  mai 
mărunte  şi  cu  acumulări  de  material  organic,  vegetaţia 
devine mai bogată prin apariţia şi a altor specii ierboase. 

Grohotiș calcaros. Foto: Alma Nicolin

Habitatul  se  întâlnește  pe  suprafețe  reduse, 
frecvent spre baza versanților. În aria protejată constituie 
un  habitat  caracteristic  pentru  vipera  cu  corn  (Vipera 
ammodytes).  
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HABITATUL 8210 - Versanţi stâncoşi calcaroşi cu 
vegetaţie chasmofitică

Habitat de importanţă comunitară, include vegetaţia 
fisurilor din stâncile de calcar, în regiunea mediteraneană şi 
în  cea euro-siberiană,  din  zona de câmpie  până în  etajul 
alpin. Este un tip de habitat cu o mare diversitate regională, 
cu numeroase specii de plante endemice.

Speciile edificatoare și caracteristice pot varia după 
tipul  de biotop,  multe fiind sciafile sau xerofile:  Asplenium 
trichomanes, Ceterach officinarum, Asplenium ruta-muraria,  
Polypodium  vulgare,  Cystopteris  fragilis,  Campanula  
carpatica, Valeriana sambucifolia, diferite specii de mușchi. 

Asplenium ruta-muraria. Foto: Alma Nicolin

Habitatul  apare  pe  suprafețe  relativ  reduse,  pe 
cheile calcaroase ale râurilor din aria protejată. Frecvent 
constituie mozaicuri cu alte tipuri de comunităţi vegetale 
(grohotișuri,  tufărișuri  termofile,  pajiști  de  stâncării). 
Datorită  locurilor  greu  accesibile  în  care  se  dezvoltă, 
habitatul  se  află  într-o  stare  de  conservare  bună,  fără 
amenințări evidente.
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HABITATUL 8310 - Peşteri închise accesului public

Peşterile închise accesului public, inclusiv lacurile şi 
izvoarele  subterane  ale  acestora,  adăpostesc  specii 
specializate  sau  strict  endemice  ori  au  o  importanţă 
deosebită  pentru  conservarea  speciilor  din  Anexa  II  (ex. 
lilieci). Plantele sunt reprezentate doar de muşchi sau alge, 
la  intrarea  în  peşteri.  Fauna  cavernicolă  este  foarte 
specializată  şi  strict  endemică,  formată  în  general  din 
nevertebrate  care  trăiesc  exclusiv  în  peşteri  (mai  ales 
coleoptere)  şi  în  apele  subterane  (în  special  crustacee). 
Unele  specii  sunt  considerate  fosile  vii.  Dintre  vertebrate, 
peşterile  constituie  locuri  de  hibernare  pentru  majoritatea 
speciilor  europene  de  lilieci,  dintre  care  multe  sunt 
ameninţate  cu dispariţia  (Directiva  Habitate).  Peşterile  pot 
adăposti, de asemenea, specii de amfibieni foarte rare.

Peștera din dolină Foto: Iosif Morac

Amenințări:  turismul,  dezvoltarea  infrastructurii  în 
zonele  adiacente,  unele  lucrări  agricole  și  silvice, 
sustragerea pentru comercializare și distrugerea depozitelor 
de fosile din situri arheologice, poluarea apelor. 
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HABITATUL 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-
Fagetum

Habitatul  grupează  păduri  de  fag şi,  la  altitudini 
mai ridicate, de fag cu brad și molid, dezvoltate pe soluri 
acide, cu unele specii reprezentative în straturile ierbos și 
arbustiv:  Luzula  luzuloides,  Deschampsia  flexuosa,  
Calamagrostis  villosa,  Vaccinium  myrtillus  (afin),  
Pteridium  aquilinum,  Polytrichum  formosum.  În  zona 
colinară, fagul este uneori însoțit de specii de stejar.  

Pădure de fag cu Festuca altissima în RN Ducin. 

Foto: Alma Nicolin

Pentru menținerea stării favorabile de conservare 
se  recomandă:  măsuri  silviculturale  de  promovare  a 
regenerării  naturale;  executarea  plantaţiilor  (dacă  sunt 
necesare)  doar  cu  specii  native  in  situ;  eliminarea 
speciilor  invazive;  limitarea  exploatărilor  forestiere, 
interzicerea colectării speciilor cu valoare economică.
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HABITATUL 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-
Fagetum

Acest  habitat  grupează:  păduri  dacice  de  fag 
(Fagus  sylvatica)  şi  carpen  (Carpinus  betulus)  cu 
Dentaria  bulbifera,  păduri  dacice  de  fag  şi  carpen  cu 
Carex pilosa, precum şi păduri moldave mixte de fag şi tei 
argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis, răspândite 
mai ales în etajul colinar şi subetajul montan inferior. În 
pădurile colinare, fagul este însoțit de specii de stejar iar, 
la  altitudini  mai  ridicate,  de brad și  molid;  solurile  sunt 
bazifile,  neutre  sau  slab  acide,  cu  humus  de  calitate. 
Stratul ierbos este mai bogat  în specii  şi mai abundent 
decât  în  pădurile  9110  şi  9120.  Specii  reprezentative: 
Anemone  nemorosa,  Lamiastrum  galeobdolon,  Galium 
odoratum, Melica uniflora, Dentaria spp. 

Pădure de fag în RN Ciclova – Ilidia. Foto: Alma Nicolin

În  aria  protejată,  habitatul  se  întâlnește  pe 
suprafețe  semnificative,  pe  versanți  cu  pantă  variabilă, 
expoziții diferite și altitudini începând de la 500 m.
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HABITATUL 9150 - Păduri medio-europene de fag din 
Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase

Păduri  xero-termofile  de  Fagus  sylvatica 
dezvoltate pe soluri calcaroase, superficiale, de obicei pe 
versanţi  abrupţi,  cu  disponibilitate  hidrică  redusă,  cu 
subarboret abundent  şi  specii  ierboase caracterizate de 
rogozuri  (Carex  ssp.),  graminee  (Sesleria  albicans,  
Brachypodium  pinnatum),  diverse  orhidee 
(Cephalanthera spp.,  Neottia  nidus-avis,  Epipactis  
leptochila, E. microphylla). În compoziția floristică se pot 
întâlni unele specii caracteristice pădurilor de stejari și un 
număr  semnificativ  de  specii  mai  termofile  și  calcicole 
(Ligustrum  vulgare,   Berberis  vulgaris).  Habitatul  este 
bine  reprezentat  în  aria  protejată  (Ducin,  Cheile  Nerei, 
Valea Beușnița).

Pădure de fag în RN Ducin. Foto: Alma Nicolin

Pentru  menținerea  habitatului  trebuie  evitate 
tăierile largi de regenerare și eliminarea arborilor bătrâni 
și  a  lemnului  mort,  important  pentru  unele  specii  de 
nevertebrate. 

17



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

Păduri  de  gorun  și  carpen  din  cadrul  arealului 
central-european  al  fagului,  dominate  de  Quercus 
petraea. Sunt incluse şi pădurile asemănătoare de stejar 
şi tei din regiunile est-europene, cu climat continental.

Asociația  Carici  pilosae  -  Carpinetum este  o 
vicariantă vest-carpatică a lui Galio sylvatici – Carpinetum 
Oberdorfer 1957, din Europa centrală. Pădurile de şleau 
de la noi, cuprinse în acest habitat, se caracterizează prin 
prezenţa  constantă  a  fagului  (chiar  în  raport  de 
codominanţă  cu  gorunul  şi  carpenul)  precum  şi  prin 
absenţa  lui  Galium sylvaticum şi  a  speciilor  diferenţiale 
sud-est-carpatice  (Lathyrus  hallersteini,  Arum  orientale,  
Fagus orientalis, F. taurica).

Pădure de stejari și carpen pe Valea Mare. Foto: Alma Nicolin

Habitatul  necesită  menţinerea  proporţiei 
echilibrate între speciile dominante (carpen, gorun, fag) și 
promovarea regenerării naturale a gorunului.  
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HABITATUL 9180* - Păduri de Tilio-Acerion pe 
versanţi, grohotişuri şi ravene

Păduri mixte formate din specii de amestec (arțar - 
Acer  pseudoplatanus,  frasin -  Fraxinus excelsior,  ulm - 
Ulmus  glabra,  tei  -  Tilia  cordata)  de  pe  grohotişuri, 
versanţi  stâncoşi  abrupţi  sau  coluvii  grosiere  ale 
versanţilor, în special pe substrate calcaroase, dar şi pe 
substraturi silicatice (Tilio - Acerion Klika 1955). 

Pădure de-a lungul Văii Minișului. Foto: Alma Nicolin

Se  poate  face  distincţie  între  o  grupare  tipică 
staţiunilor reci şi umede (păduri sciafile şi mezo-higrofile), 
în  general  dominate  de paltin  (Acer  pseudoplatanus)  – 
subalianţa  Lunario  -  Acerenion,  şi  o  alta,  tipică 
grohotişurilor  uscate  şi  calde  (păduri  xerotermofile),  în 
general dominate de tei (Tilia cordata, T. platyphyllos) - 
subalianţa Tilio - Acerenion. Pădurile asemănătoare care 
aparţin de Carpinion nu sunt incluse în acest habitat.
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HABITATUL 91E0* - Păduri aluviale de Alnus 
glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)

În aria protejată, habitatul include păduri de luncă 
edificate de frasin (Fraxinus excelsior) împreună cu aninul 
negru (Alnus glutinosa) și galerii arborescente formate din 
exemplare  înalte  de  sălcii  și  plopi  (Salix  alba,  Salix  
fragilis, Populus nigra), de-a lungul cursurilor de apă de la 
altitudini scăzute. Habitatul apare pe soluri grele (bogate 
în  depozite  aluviale),  inundate  periodic  de  creşterea 
nivelului  apelor,  însă  altfel  bine  drenate  şi  aerate  în 
perioada în care debitul este scăzut. Majoritatea acestor 
păduri se află în contact cu pajişti umede sau cu păduri 
de  ravene  (Tilio-Acerion).  Stratul  ierbos  include 
numeroase specii de talie mare. 

Păduri aluviale pe cursul Nerei. Foto: Alma Nicolin 

Habitatul  poate  fi  perturbat  de  lucrări  de 
regularizare  a  râurilor,  tăieri  ilegale  de arbori,  păşunat, 
unele specii invazive. Frecvent sunt necesare acțiuni de 
curățare/eliminare  a  deșeurilor  (e.g.  pet-uri)  acumulate 
datorită  nivelului  ridicat  al  apelor,  primăvara  sau  după 
precipitații abundente.
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HABITATUL 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica 
(Aremonio - Fagion)

Habitatul  cuprinde  pădurile  de  fag  din  Munţii 
Dinarici,  cu  prelungiri  în  sud-estul  Alpilor,  sud-vestul 
Carpaţilor  şi  pe dealurile  panonice.  În aceste zone,  ele 
sunt  în  contact  cu  păduri  medio-europene  de  fag 
(Habitatele  9130,  9140  şi  9150).  Pădurile  ilirice  se 
remarcă prin diversitatea speciilor, mult mai mare decât 
cea a pădurilor de fag din Europa centrală.

Din punct de vedere floristic, făgetele subtermofile 
din  sud-vestul  ţării  reprezintă  o  tranziţie  între  făgetele 
carpatice  (Symphyto-Fagion)   şi  cele  ilirice  (Aremonio-
Fagion),  deoarece  majoritatea  speciilor  ilirice 
caracteristice lipsesc de la noi. Doar 2 astfel de specii pot 
fi  (rar)  întâlnite:  Dentaria  enneaphyllos şi  Daphne 
laureola.  Făgetele  ilirice  sunt  extrazonale  în  România, 
deoarece apar exclusiv pe substrate carbonatice.

Ruscus aculeatus (ghimpe). Foto: Alma Nicolin

Habitatul  este bine reprezentat  în  aria  protejată. 
Este  interzisă  recoltarea unor  specii  ocrotite,  cum este 
ghimpele.
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HABITATUL 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen 
(Erythronio - Carpinion)

Păduri  de stejari  (Quercus robur,  Q. petraea,  Q. 
cerris) şi carpen (Carpinus betulus), din regiunea alpică şi 
dinarică, vestul şi centrul Balcanilor,  regiunea panonică, 
mai ales în zone deluroase şi submontane. Climatul este 
mai  continental  decât  în  regiunile  submediteraneene  şi 
mai  cald  decât  în  Europa  centrală;  aceste  păduri  sunt 
intermediare între cele de stejar cu carpen (ex. 9170) din 
Europa  centrală  şi  cele  din  Balcani;  spre  nord  se 
contopesc  cu  pădurile  panonice  de  stejar  (91G0). 
Prezintă o bogăţie specifică mult mai mare decât pădurile 
de stejar din Europa centrală. 

Erythronium dens-canis. Foto: Dan Stănescu

Goruneto-carpinetele  din Banat  indică o tranziţie 
între pădurile dacice (Lathyro hallersteinii - Carpinion) şi 
cele ilirice (Erythronio - Carpinion). Deși lipsesc aproape 
toate speciile ilirice, în pădurile noastre apar  Helleborus 
odorus,  Asperula  taurina,  Ruscus  hypoglossum,  R.  
aculeatus și Tamus communis. Habitatul este întâlnit aici 
doar pe substrate carbonatice.
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HABITATUL 91M0 - Păduri balcano - panonice de cer 
şi gorun

Habitatul  reprezintă  pădurile  sub-continentale  și 
xero-termofile de cer (Quercus cerris), gorun (Q. petraea), 
gârniță (Q. frainetto) și alte specii de stejari, din Câmpia 
Panonică, dealurile şi câmpiile din SV României,  nordul 
Balcanilor, NE Greciei, Anatolia şi munţii de mică înălţime 
cu arțar tătăresc (Acer tataricum). Pădurile sunt distribuite 
la  altitudini  reduse  (între  250  și  600  m),  pe  substrate 
diferite (calcare, andezite, bazalt, loess, argilă), cu soluri 
brune, slab acide. 

Quercus cerris. Foto: Alma Nicolin

Pentru menținerea stării favorabile de conservare 
a  habitatului,  sunt  necesare  măsuri  precum  limitarea 
tăierilor  la  cele  de  conservare  care  să  promoveze 
regenerarea  speciilor  de  stejari  (gorun,  gârniţă,  cer), 
interzicerea  accesului  auto  şi  a  colectării  plantelor 
ierboase cu valoare economică, controlul păşunatului și al 
incendierilor.
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HABITATUL 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen

Habitatul  include:  păduri  de  Carpinus  betulus şi 
diverse  specii  de  Quercus,  din  zona  colinară  și  sub-
montană  a  Carpaţilor  Orientali  şi  Meridionali;  păduri 
extrazonale de stejar şi carpen din arealul moesiac a lui 
Quercion  frainetto,  din  zona  silvostepei  panonice  şi 
pontice. Pădurile se caracterizează printr-un amestec de 
specii submediteraneene, caracteristice pentru  Quercion 
frainetto, şi/sau prin prezența speciilor pontice, în est. 

Helleborus odorus (spânz). Foto: Dan Stănescu

Pentru  menținerea  habitatului,  sunt  necesare 
măsuri  de conservare care să controleze tăierile  legale 
sau  ilegale  ale  arborilor,  plantarea  speciilor  din  afara 
arealului  natural,  recoltarea  speciilor  rare,  pășunatul  și 
incendierile.  În  anumite  zone  se  impun:  controlul 
activităților  turistice,  promovarea  regenerării  naturale  a 
pădurilor, în special a speciilor de stejari.

24


	coperta habitate_A5.pdf
	coperta habitate_interior_A5.pdf
	Brosura habitate.pdf

