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INTRODUCERE

Institutul de Biologie Bucureºti – Academia Românã (IBB), în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor
ºi Pãdurilor (MMAP) – Direcþia Biodiversitate, a început implementarea proiectului naþional “Monitorizarea
stãrii de conservare a speciilor ºi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate”.
Proiectul este localizat pe întreg teritoriul naþional al României, la nivelul celor opt regiuni administrativ-
teritoriale, atât în interiorul ariilor naturale protejate, cât ºi în afara acestora.

Obiectivul general al proiectului îl constituie protecþia biodiversitãþii ºi a patrimoniului natural ºi
îmbunãtãþirea calitãþii mediului natural prin monitorizarea adecvatã a stãrii de conservare a speciilor ºi habitatelor
de interes comunitar din România, în vederea fundamentãrii politicilor de mediu pentru conservarea
biodiversitãþii, urmãrindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, respectiv întocmirea raportului
naþional conform prevederilor articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, precum ºi implementarea reþelei
Natura 2000 la nivel naþional ca urmare a concluziilor raportului ºi a activitãþilor de diseminare a informaþiilor.

Obiectivele specifice sunt reprezentate de:
1. Crearea unui cadru unitar de monitorizare a stãrii de conservare a speciilor ºi habitatelor de interes

comunitar ºi implementarea acestuia la nivel naþional în vederea raportãrii din 2013, la Comisia Europeanã,
de cãtre autoritatea competentã din România.

2. Creºterea capacitãþii de management a autoritãþii competente prin crearea sistemului informatic unitar
pentru monitorizarea stãrii de conservare a speciilor ºi habitatelor de interes comunitar, accesibil prin internet
de cãtre toate grupurile implicate ºi interesate de îndeplinirea obligaþiilor privind prima raportare cãtre Comisia
Europeanã.

Activitatea de monitorizare ºi raportare implementatã direct în cadrul institutului se referã la Monitorizarea
stãrii de conservare a speciilor de plante din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate ºi are
douã activitãþi principale: A.1 ºi C.1.

În cadrul Activitãþii A.1. Pregãtirea planurilor de monitorizare ºi a documentaþiei-suport aferentã acestora
pentru speciile de plante de interes comunitar este necesarã întocmirea planurilor de monitorizare ºi a
documentaþiei suport (ghidul de monitorizare) pentru speciile de plante de interes comunitar. Ghidul de
monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România cuprinde informaþii despre speciile/
genurile/subgenurile care trebuie monitorizate, în funcþie de distribuþia acestora în cadrul regiunilor biogeografice
unde se face monitorizarea, informaþii despre sistemul cartografic utilizat, metodologia de prelevare a datelor
de teren, precum ºi date esenþiale privind formatul general de raportare ºi a celui de raport pentru speciile de
plante din Anexele II, IV ºi V ale Directivei Habitate.

Activitatea C.1. Monitorizarea stãrii de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din România
este structuratã pe trei tipuri de acþiuni:

- acþiunea C.1.1 Evaluarea datelor disponibile pentru speciile de plante din publicaþii/cercetãri/herbare/
proiecte de cercetare derulate anterior pentru elaborarea inventarelor ºi hãrþilor (inclusiv în sistem GIS). În
cadrul acestei acþiuni se vor evalua toate informaþiile existente în baze de date, herbare, obþinute în cadrul
unor cercetãri de teren sau proiecte de cercetare, publicate în lucrãri de specialitate sau teze de doctorat,
referitoare la arealul, suprafaþa, populaþia, distribuþia, evoluþia, starea actualã de conservare a speciilor de
plante vasculare ºi criptogame non-vasculare (briofite ºi licheni) interes comunitar, în funcþie de distribuþia
speciilor pe fiecare din regiunile biogeografice din România, în vederea realizãrii în sistem GIS a unei baze de
date de referiþã.

- acþiunea C.1.2. Colectarea datelor de teren pentru elaborarea inventarelor ºi hãrþilor (inclusiv în
sistem GIS) pentru plante. Pentru colectarea datelor din teren este necesarã deplasarea în cele cinci regiuni
biogeografice (ALP, CON, PAN, STE, PON). În cadrul acestei acþiuni se vor colecta date de teren, în sistem
GIS, referitoare la arealul, suprafaþa, populaþia, distribuþia, evoluþia, starea actualã de conservare a speciilor de
plante vasculare ºi criptogame non-vasculare (briofite ºi licheni) de interes comunitar, principalele presiuni –
impacturi prezente ºi trecute, ameninþãri trecute/previzibile, în funcþie de distribuþia speciilor pe regiunile
biogeografice.

- acþiunea C.1.3. Analiza ºi verificarea datelor pentru elaborarea inventarelor ºi hãrþilor (inclusiv în
sistem GIS) pentru plante ºi introducerea datelor în sistemul naþional de monitoring (Sistemul Informatic
pentru Monitorizarea Speciilor ºi Habitatelor - SIMSHAB). Datele existente referitoare la speciile de interes
comunitar rezultate în cadrul acþiunii C.1.1., precum ºi datele obþinute prin colectarea din teren, în cadrul
acþiunii C.1.2. vor fi analizate ºi verificate pentru elaborarea inventarelor ºi hãrþilor (inclusiv în sistem GIS) ºi
introducerea lor în SIMSHAB în formatul de raportare.
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CAPITOLUL 1

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI HABITATE 92/43/CEE ÎN ROMÂNIA

Comisia Europeanã (CE) solicitã, pentru raportarea din ºase în ºase ani, în conformitate cu Articolul 17
al Directivei Habitate 92/43/CEE (notatã în continuare DH), un raport bazat pe anumite criterii ºi care sã
conþinã informaþii generale cu privire la punerea în aplicare a DH, precum ºi mãsurile prevãzute în aceastã
directivã ºi rezultatele monitorizãrii stãrii favorabile de conservare.

Citãm prevederile Art. 17, aºa cum sunt ele menþionate în DH:
„Articolul 17
(1) La fiecare ºase ani începând cu data expirãrii perioadei prevãzute la Articolul 23, statele membre

întocmesc un raport asupra punerii în aplicare a mãsurilor adoptate în temeiul prezentei directive. Acest
raport trebuie sã cuprindã în special informaþii referitoare la mãsurile de conservare prevãzute la Articolul 6
alineatul (1), la evaluarea impactului acestor mãsuri asupra stadiului de conservare a tipurilor de habitate
naturale din anexa I ºi a speciilor din anexa II, precum ºi la rezultatele principale ale controalelor prevãzute
la Articolul 11. Raportul, întocmit conform formularului stabilit de comitet, este transmis Comisiei ºi adus la
cunoºtinþa publicului.

(2) Comisia întocmeºte un raport complex pe baza rapoartelor menþionate la alineatul (1).
Raportul Comisiei cuprinde o evaluare corespunzãtoare a progreselor realizate, în special a contribuþiei

sistemului Natura 2000 la atingerea obiectivelor stabilite la Articolul 3. Partea raportului care cuprinde informaþii
transmise de un anumit stat membru trebuie trimisã respectivului stat membru sub formã de proiect, pentru
confirmare. Dupã consultarea Comitetului, Comisia publicã versiunea finalã a raportului, în termen de cel
mult doi ani de la primirea rapoartelor menþionate la alineatul (1), ºi o transmite statelor membre, Parlamentului
European, Consiliului ºi Comitetului Economic ºi Social.

(3) Statele membre pot marca ariile desemnate în conformitate cu prezenta directivã cu ajutorul unor
panouri prevãzute de Comitet în acest scop.” (1992L0043—RO—01.01.2007—005.001—12).

1. Raportarea în baza Directivei Habitate la nivel european

Înainte de aderarea României la Uniunea Europeanã, ultima raportare a statelor membre a fost realizatã
în 2007. În ceea ce priveºte raportarea pentru specii ºi habitate, monitorizarea trebuie realizatã în conformitate
cu cerinþele Comisiei Europene în vederea raportãrii în baza Articolului 17 din Directiva Habitate, cerinþe care
pot fi accesate la adresele de internet:

 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-
2007&vm=detailed&sb=Title ºi http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17

În 2006, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, a fost aprobat documentul în baza cãruia se
face raportarea, respectiv: „Evaluarea, monitorizarea ºi raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate:
Note explicative ºi Ghidul, Octombrie 2006” („Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the
Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines, October 2006").

În raportul ETC/BD al Comisiei Europene, s-a menþionat cã metodologia de evaluare a stadiului de
conservare folositã pentru raportarea în baza Articolului 17 necesitã o varietate de date. În mod ideal, s-a
presupus cã statele membre care au raportat în 2007, ar fi colectat datele în timpul perioadei de raportare
(2001-2006), folosind metode comparabile ºi compatibile pentru fiecare stat membru, dar presupunerea acestui
lucru a fost nerealistã. În realitate, cele mai multe state membre au utilizat date colectate în alte scopuri (de
multe ori legate de cerinþele naþionale de date ºi monitorizare, depinzând ºi de sistemul de management) ºi a
cuprins perioade variate de timp. În multe cazuri, rapoartele s-au completat cu „unknown“ („necunoscut“,
„nu existã date“), acest lucru fiind mai ales cazul pentru tendinþele stãrii de conservare a speciilor/habitatelor.
Documentul de orientare menþionat mai sus (ghidul de raportare) a fost produs pentru a ajuta statele membre
sã încurajeze utilizarea de expertize în cazul în care datele nu sunt disponibile, dar, în multe cazuri, datele nu
au fost raportate ºi mulþi parametrii sau evaluãrile globale au fost raportate ca „necunoscut”. Chiar ºi atunci
când au fost disponibile date, de multe ori au fost probleme care au apãrut din diferite mijloace de prezentare
a datelor sau de modul în care acestea au fost colectate. De exemplu, unele þãri au raportat distribuþia speciilor/
habitatelor folosind reþele relativ detaliate, în timp ce altele au raportat cu o rezoluþie a reþelelor la scarã largã
de cartografiere a habitatelor. Din lipsã de informaþii, per total, aproximativ 13% din evaluãrile regionale de
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habitate ºi 27% din evaluãrile regionale de specii au fost raportate de cãtre statele membre ca „necunoscut“.
Numãrul de clasificãri „necunoscut“ a fost deosebit de mare pentru specii rãspândite în þãrile din Europa de
Sud, precum Cipru, Grecia, Spania ºi Portugalia, toate indicând „necunoscut“ pentru mai mult de 50% din
speciile raportate ca existente pe teritoriul lor. Rapoartele multor state membre au fost lipsite de informaþii
complete ºi fiabile cu privire la lilieci.

Pentru raportarea din 2013, prima raportare a României în calitate de stat membru, monitorizarea trebuie
realizatã în conformitate cu cerinþele Comisiei Europene în vederea raportãrii în baza Articolului 17 din Directiva
Habitate, utilizând documentul „Evaluarea ºi raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate:
Formatul de raportare pentru perioada 2007-2012, mai 2011 (“Assessment and reporting under Article 17
of the Habitats Directive, Reporting Formats for the period 2007-2012, May 2011”), precum ºi „Evaluarea ºi
raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate: Note explicative ºi Ghidul, draft final, iulie 2011“
(“Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines, Final
draft, July 2011”), cu completãrileºi modificãrile ulterioare (Corrigendum 1/29.11.2012 ºi Corrigendum
2/30.01.2013).

Documentele ºi inmstrumentele de raportare pot fi accesate la adresa de internet:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2007-

2012&vm=detailed&sb=Title
sau de pe portalul de referinþã pentru Articolul 17 din Directiva Habitate:
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/article17/Art17_Corrigendum

2. Cadrul legislativ din România

În România, DH a fost transpusã prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului României nr. 57 din 20/06/
2007, privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea 49 din 7 aprilie 2011 (Legea 49/2011) pentru
aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice.

Instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanþã comunitarã, ca parte integrantã a
reþelei ecologice europene Natura 2000 în România s-a realizat prin douã ordine de ministru, primul elaborat
în 2007, iar cel care se aflã în vigoare este Ordinul Ministrului Mediului ºi Pãdurilor nr. 2387 din 2011 pentru
modificarea Ordinului Ministrului Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile  nr. 1964 din 2007 privind instituirea
regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanþã comunitarã, ca parte integrantã a reþelei ecologice
europene Natura 2000 în România.

3. Stadiul de desemnare al reþelei Natura 2000 în România

Constituirea reþelei europene Natura 2000 în România a implicat elaborarea a douã acte legislative
principale prin care s-au implementat prevederile Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale
ºi a speciilor de florã ºi faunã sãlbatice ºi ale Directivei  79/409/CEE privind conservarea pãsãrilor sãlbatice:

- Ordinul Ministrului Mediului ºi Pãdurilor nr. 2387 din 2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului
Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile  nr. 1964 din 2007 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã a
siturilor de importanþã comunitarã, ca parte integrantã a reþelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Hotãrârea de Guvern nr. 1284 din 2007 privind declararea ariilor de protecþie specialã avifaunisticã ca
parte integrantã a reþelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificatã prin Hotãrârea de Guvern
nr. 971 din 2011.

În cadrul prezentei publicaþii sunt abordate speciile de plante de interes comunitar. Monitorizarea ºi
raportarea stãrii de conservare se va realiza pentru speciile de plante vasculare ºi criptogame non-vasculare
(briofite ºi licheni) de interes comunitar care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: se gãsesc în România,
sunt listate în anexele DH, sunt cuprinse în anexele O.U.G. nr. 57/2007, aprobatã prin Legea nr. 49/2011,
precum ºi în Lista de referinþã din anexa 4 a O.M. nr. 2387/2011 (care modificã O.M. nr. 1964/2007).

Raportarea în baza articolului 17 al DH se realizeazã pentru fiecare regiune biogeograficã în care
speciile sunt distribuite. Formatul de raportare prevede menþionarea numãrul Siturilor de Importanþã
Comunitarã (SCI-uri) ºi suprafaþa totalã a acestora. Suprafeþele vor fi raportate în km².
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4. Mãsuri de management - Art. 6(1) al DH

Planuri de management: i) numãrul ºi lista siturilor (codul Natura 2000 ºi numele sitului) pentru care au
fost adoptate planuri de management cuprinzãtoare (planuri care acoperã managementul întregului sit incluzând
toate habitatele ºi speciile de interes comunitar prezente); ii) (opþional) numãrul siturilor pentru care astfel de
planuri de management cuprinzãtoare sunt în curs de elaborare.

Organe de management: numãrul ºi lista siturilor (codul Natura 2000 al sitului, numele sitului ºi tipul de
management) pentru care au fost create organe de management.

Alte instrumente de planificare: numãrul ºi lista siturilor care nu au un plan de management, dar pentru
care obiective de conservare a naturii au fost incluse în instrumentele de planificare teritorialã; acestea pot
include planuri de utilizare a terenurilor, planuri silvice sau de exploatare agricolã, planuri teritoriale generale
etc.. Lista siturilor trebuie sã includã codul Natura 2000 al sitului, numele sitului ºi tipul de instrumente de
planificare utilizate.

Instrumente de neplanificare: numãrul siturilor pentru care nu sunt definite obiective de conservare a
naturii într-un instrument de planificare teritorialã (plan de management dedicat sau altul), dar unde alte
instrumente de management au fost puse în vigoare.

5. Mãsuri de conservare - Art. 6(1) - ºi evaluarea impactului lor asupra statutului de conservare - Art. 17(1)

Descrierea generalã a mãsurilor de conservare luate la nivel naþional: descrierea trebuie sã fie sumarã ºi
sã nu detalieze cazurile siturilor în parte. În cazul în care este relevant, se va face referire la rapoarte publicate
ºi la pagini web. Impactul acestor mãsuri asupra statutului de conservare: se prezintã o vedere generalã la
nivel naþional, indicând speciile sau habitate afectate de mãsuri, impactul asupra statutului de conservare ºi
suprafaþa în cauzã (Opþional).

6. Mãsuri pentru evitarea deteriorãrii habitatelor/habitatelor de specii ºi perturbarea speciilor - Art. 6(2)

Descrierea generalã a principalelor mãsuri luate la nivel naþional trebuie sã fie sumarã ºi sã nu detalieze
cazurile siturilor în parte. În cazul în care este relevant, se va face referire la rapoarte publicate ºi la pagini web.

7. Mãsuri în legãturã cu aprobarea de planuri ºi proiecte - Art. 6(3, 4)

Se va menþiona numãrul proiectelor/planurilor pentru care au fost necesare mãsuri de compensare; se
va prezenta o listã a siturilor (codul sitului ºi numele sitului) ºi tipul de proiecte în cauzã.

Se va menþiona numãrul proiectelor/planurilor pentru care s-a solicitat pãrerea Comisiei; se va prezenta
o listã a siturilor (codul sitului ºi numele sitului) ºi tipul de proiecte în cauzã.

Se va prezenta evaluarea adecvatã a impactului diferitelor proiecte prin care se solicitã mãsuri de
compensare asupra statutului de conservare. Aceasta cuprinde ºi prezentarea generalã la nivel naþional care
trebuie sã indice speciile ºi/sau habitatele afectate de proiect, suprafaþa în cauzã ºi dacã s-a realizat o continuare
a mãsurilor de compensare. La raportarea în baza Art. 17, aceastã ultimã secþiune este opþionalã.

8. Finanþare - Art. 8 (opþional)

Se va estima totalul anual al costurilor de management pentru siturile Natura 2000.
Se vor prezenta mãsurile esenþiale pentru menþinerea sau restabilirea statutului de conservare favorabilã

a tipurilor de habitate naturale prioritare ºi speciilor prioritare (vedere generalã la nivel naþional), conform
Articolului 8(2).

Se vor estima costurile anuale pentru mãsurile acoperite de Articolul 8(2).
Se va indica finanþarea (co-finanþarea) asiguratã de UE pentru mãsurile acoperite de Articolul 8(2).

9. Mãsuri pentru asigurarea coerenþei Reþelei - Art. 10 (opþional)

Prezentare generalã a principalelor mãsuri luate în vederea asigurãrii coerenþei reþelei Natura 2000 conform
Articolului 10. Aceastã secþiune este opþionalã; în cazul completãrii se va prezenta o descriere generalã ºi nu una
detaliatã, pe situri. În cazul în care este relevant, se va face referire la rapoarte publicate ºi la pagini web.
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10. Mãsuri pentru stabilirea unui sistem de supraveghere - Art. 11

Se vor descrie principalele mãsuri luate pentru stabilirea unui sistem pentru monitorizarea statutului de
conservare a habitatelor naturale ºi speciilor la care se face referire în Articolul 2 al DH. Se vor explica
principalele mãsuri din programele naþionale, dar nu mãsurile separate pe situri, etc.. În cazul în care este
relevant, se va face referire la rapoarte publicate ºi la pagini web.

11. Mãsuri pentru asigurarea protecþiei speciilor – Art. 12 la 16

Mãsuri pentru protecþia strictã a speciilor – Articolele 12, 13
Mãsurile necesare pentru stabilirea unui sistem de protecþie a speciilor din Anexa IV vor fi listate pe

grupe de specii (e.g. plante vasculare) sau pe specii, în cazul în care este potrivit. Se va prezenta o listã a
mãsurilor, fãrã detalii, în cazul în care este relevant, se va face referire la rapoarte publicate ºi la pagini web.

Se va explica dacã ºi ce sistem de control existã pentru capturarea ºi omorârea accidentalã a speciilor -
Articolul 12(4), care specii sunt afectate ºi în ce constã asigurarea sã nu existe impact negativ semnificativ
asupra acestora.

Colectare/exploatare – Art. 14, 15
Se vor preciza care sunt principalele mãsuri generale stabilite pentru a reglementa colectarea/exploatarea

în naturã a specimenelor speciilor din Anexa V, precum ºi care sunt speciile vizate (se va prezenta o listã). Se
va prezenta o listã a mãsurilor, fãrã detaliere. În cazul în care este relevant, se va face referire la rapoarte
publicate ºi la pagini web.

De asemenea, se va preciza ce tip de control existã pentru asigurarea cã nu sunt utilizate modalitãþi
nediscriminante (vezi Art. 15) de capturare ºi ucidere a speciilor din Anexele  IV ºi V.

12. Mãsuri de suport ºi prevederi adiþionale (opþional)

Cercetare – Art. 18: statele membre ºi Comisia încurajeazã lucrãrile ºtiinþifice ºi de cercetare necesare
pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la Articolul 2 ºi a obligaþiei prevãzute la Articolul 11. Statele membre
ºi Comisia trebuie sã facã un schimb de informaþii pentru a asigura o bunã coordonare a cercetãrii la nivelul
statelor membre cu cercetarea comunitarã.

Aplicarea dispoziþiilor DH – Art. 22:
(Re)introducere de specii – Art. 22.a:
 (a) evalueazã avantajele reintroducerii speciilor din anexa IV în teritoriul lor nativ, dacã aceastã mãsurã

poate contribui la conservarea lor, cu condiþia efectuãrii unei anchete care, þinând seama ºi de experienþa altor
state membre sau þãri terþe, a stabilit cã reintroducerea respectivã ar contribui într-adevãr la readucerea speciei
în cauzã la un stadiu de conservare corespunzãtor ºi cã operaþiunea se efectueazã doar în urma consultãrii
publicului interesat;

Introducerea voitã a speciilor non-native – Art. 22.b:
 (b) se asigurã cã introducerea deliberatã în naturã a unei specii neindigene pentru un anumit teritoriu

este reglementatã astfel încât sã nu afecteze negativ speciile de faunã ºi florã sãlbaticã sau habitatele naturale
în aria lor de extindere naturalã ºi, dacã este necesar, interzic introducerea respectivã. Rezultatele evaluãrii
efectuate în acest sens sunt transmise comitetului, spre informare;

Educaþie ºi informare – Art. 22.c:
 (c) iau mãsuri de educaþie ºi de informare asupra necesitãþii de a proteja speciile de faunã ºi florã

sãlbaticã ºi de a conserva habitatele acestora ºi habitatele naturale.
Dispoziþii finale – Art. 23
(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege ºi actele administrative necesare pentru a se

conforma prezentei directive, în termen de doi ani de la data notificãrii acesteia. Statele membre informeazã
de îndatã Comisia cu privire la aceasta.

(2) Atunci când statele membre adoptã aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivã sau sunt
însoþite de o asemenea trimitere la data publicãrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare
a acestei trimiteri.

(3) Comisiei îi sunt comunicate de cãtre statele membre textele dispoziþiilor de drept intern pe care le
adoptã în domeniul reglementat de prezenta directivã.



GHIDUL DE MONITORIZARE A SPECIILOR DE PLANTE DE INTERES COMUNITAR din ROMÂNIA

11

CAPITOLUL 2

FORMATUL DE RAPORTARE PENTRU ARTICOLUL 17 AL DIRECTIVEI HABITATE

Documentele menþionate în Capitolul I ºi, în mod special, documentul „Evaluarea ºi raportarea în
baza Articolului 17 al Directivei Habitate: Formatul de raportare pentru perioada 2007-2012, mai 2011“
(“Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive, Reporting Formats for the period 2007-
2012, July 2011”), vor sta la baza formatului de raportare.

Deoarece formatul de raportare la nivelul Comisiei Europene s-a modificat pe parcursul anului 2011,
în România, actualizarea formatului de raportare se va realiza prin intermediul proiectului implementat de
Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului (ANPM): „Sistemul Integrat de Mediu - SIM”, prin care se va
realiza ºi raportarea.

Datele colectate, agregate ºi verificate folosind Sistemul Informatic pentru Monitorizarea Speciilor ºi
HABitatelor de interes comunitar (SIMSHAB) vor fi transferate cãtre sistemul naþional de raportare (SIM)
într-o manierã automatizatã, folosind standardele ºi protocoalele suportate de acest sistem.

Institutul de Biologie Bucureºti – Academia Românã (IBB) va pune la dispoziþia echipei de implementare
documentul SIM Proiect_Tehnic Conservare v.1.0. revised 1 Anexa 4.doc., furnizat de cãtre ANPM, care
va duce la evitarea incompatibilitãþii dintre sistemul informatic al proiectului (SIMSHAB), modul de monitorizare
ºi de raportare (în urma achiziþiei serviciilor pentru activitãþile A.2-A.9 ºi C.2.-C.9. de cãtre IBB, precum ºi a
activitãþilor A.1. ºi C.1. implementate direct de IBB) ºi sistemele informatice de la ANPM. Acest document
furnizat de ANPM garanteazã compatibilitatea între SIMSHAB ºi sistemele informatice dezvoltate în proiectele
ANPM: „Asistenþã pentru stabilirea Registrului Naþional Integrat al speciilor de florã, faunã sãlbaticã ºi al
habitatelor naturale de interes comunitar din România“ ºi „Sistemul Integrat de Mediu (SIM)“.

1. Formatul de raportare

Urmare a modificãrii la nivelul Comisiei Europene, pe parcursul anului 2011, a formatului de raportare
ºi a ghidului în baza cãruia se face raportarea pentru Art. 17 al DH, formatul general de raportare este recomandat
de CE în Anexa A („Evaluarea ºi raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate: Formatul de raportare
pentru perioada 2007-2012, mai 2011 – Anexa A – Formatul general de raportare pentru raportul din 2007-
2012“/“Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive, Reporting Formats for the period
2007-2012, May 2011, Annex A – General reporting format for the 2007-2012 report”).

Fig.1.  Model pentru stabilirea ploturilor elaborat
pentru criteriile IUCN, 2000.
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2. Starea de conservare a speciilor de plante la nivelul UE

În raportul CE menþionat mai sus a fost fãcutã ºi o analizã cu privire la starea de conservare a speciilor
la nivelul UE. Rezultatul evaluãrilor efectuate cu privire la stadiul de conservare a unui habitat sau specie a
fost prezentatã în una din cele patru categorii: „favorabil“ (verde), „nefavorabil inadecvat“ (chihlimbar),
„nefavorabil rãu“ (roºu) ºi „necunoscut“ (gri).

3. Evaluare, monitorizare ºi raportare sub Art. 17 a DH

Modul în care se stabilesc ploturile (suprafeþele de probã) se poate exemplifica în funcþie de arealul
ocupat de specie/habitat, diferenþiat faþã de mãrimea populaþiei/suprafaþa pe care o ocupã habitatul (Fig. 1).

4. Arealul Favorabil de Referinþã - estimarea arealului speciilor

Arealul este teritoriul în care se regãseºte o specie sau un habitat; poate fi reprezentat pe o hartã sau
delimitat ca ºi suprafaþã mãsurabilã. Arealul speciei/habitatului se raporteazã în funcþie de cele mai recente
informaþii disponibile la data raportãrii.

Arealul se considerã prin limitele exterioare ale suprafeþei totale în care habitatul sau specia se gãseºte în
prezent. În multe cazuri nu tot arealul va fi practic ocupat de specie/habitat. Acesta include ºi suprafeþe care nu
sunt utilizate permanent: de exemplu, în cazul speciilor migratoare „arealul“ reprezintã totalul suprafeþelor de
uscat sau de apã utilizate de specia în cauzã (cuibãrit, odihnã temporarã, pasaj) în orice moment al migraþiei
normale.

Arealul poate fi discontinuu, de exemplu în cazul habitatelor alpine acestea nu vor fi regãsite la altitudinile
mai joase între douã masive, deºi arealul va cuprinde ºi aceste teritorii.

Arealul va fi estimat pe baza datelor actuale privind distribuþia speciei/habitatului, în multe cazuri în
urma evaluãrii experþilor în situaþiile în care seturile de date sunt incomplete.

Urmãtoarele informaþii de bazã ºi parametrii sunt considerate utile pentru stabilirea Arealului Favorabil
de Referinþã (AFR) pentru specii (secþiunea 2.7.1 în Anexa B) ºi habitate (secþiunea 2.5.1 în Anexa D):

- arealul actual;
- extinderea potenþialã a arealului luând în considerare condiþiile fizice ºi ecologice (ex. climat, geologie,

sol, altitudine);
- arealul anterior ºi cauzele modificãrii;
- suprafaþa necesarã pentru viabilitatea habitatului/speciei, incluzând consideraþii privind conectivitatea

ºi problematica migraþiei.
Metapopulaþii
În aceste situaþii AFR va lua în considerare acest caracter al populaþiei, în aºa fel încât sã includã o

suprafaþã de o aºa mãrime încât sã asigure supravieþuirea pe termen lung ºi variabilitatea, chiar dacã au apãrut
extincþii pe suprafeþe mari ale arealului respectiv.

5. Populaþia Favorabilã de Referinþã (numai pentru specii)

Populaþia dintr-o anumitã regiune biogeograficã este consideratã ca minimul necesar pentru asigurarea
viabilitãþii pe termen lung a speciei, astfel, valoarea favorabilã de referinþã a speciei trebuie sã fie cel puþin
egalã cu mãrimea populaþiei înregistratã în momentul în care DH a intrat în vigoare pentru statul membru al
UE. Informaþiile privind distribuþia/populaþia anterioarã (informaþii istorice) pot fi considerate utile în definirea
populaþiei favorabile de referinþã. Sintagma de tipul „pãrerea expertului“ poate fi utilizatã pentru a defini
populaþia de referinþã în absenþa altor date (conform cu definiþia în DocHab-04-03/03 rev.3)

Urmãtoarele informaþii de bazã ºi parametrii sunt consideraþi utili pentru stabilirea Populaþiei Favorabile
de Referinþã:

- distribuþie anterioarã (informaþii istorice) ºi abundenþe, respectiv cauzele modificãrii populaþiei,
- arealul potenþial,
- condiþiile biologice ºi ecologice,
- cãile de migraþie ºi dispersie,
- fluxul de gene sau variaþia geneticã incluzând clinele,
- populaþia trebuie sã fie suficient de mare pentru a se acomoda fluctuaþiilor naturale ºi a asigura o

structurã sãnãtoasã a populaþiei.
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6. Suprafaþa Favorabilã de Referinþã (SFR) (numai pentru habitate)

Suprafaþa totalã dintr-o anumitã regiune biogeograficã consideratã ca minimul necesar pentru asigurarea
viabilitãþii pe termen lung a tipului de habitat; acesta trebuie sã includã suprafeþele necesare pentru restaurarea
sau dezvoltarea acelor tipuri de habitate în cazul cãrora acoperirea actualã nu este suficientã pentru asigurarea
viabilitãþii pe termen lung; valoarea favorabilã de referinþã trebuie sã fie cel puþin egalã cu suprafaþa înregistratã
în momentul în care DH a intrat în vigoare; informaþiile privind distribuþia anterioarã (istoricã) pot fi considerate
utile în definirea suprafeþei favorabile de referinþã; „pãrerea expertului“ poate fi utilizatã pentru a defini aceastã
suprafaþã în absenþa altor date (conform cu definiþia în DocHab-04-03/03 rev.3)

Urmãtoarele informaþii de bazã ºi parametrii sunt considerate utile pentru stabilirea SRF:
- distribuþia anterioarã (informaþii istorice) ºi cauzele modificãrii,
- vegetaþia naturalã potenþialã,
- distribuþia actualã ºi variaþia actualã,
- dinamica tipului de habitat,
- variaþia naturalã trebuie acoperitã complet (subtipuri, sintaxonomie, variabile ecologice etc.),
- modelul de distribuþie trebuie sã permitã schimbul/fluxul de gene în cazul speciilor tipice.

7. Speciile de interes comunitar

Surse de informare
Se pot menþiona surse diferite: inventarieri naþionale, atlase, diferite studii, literaturã etc.

Mãrimea populaþiei
Termenul de populaþie este utilizat cu sensul de numãr de plante (sau animale) ale speciei în cauzã, deºi

în funcþie de specii sunt recomandate diferitele metode de estimare.
Mãrimea populaþiei trebuie raportatã cât mai exact posibil. Urmãtoarele informaþii vor fi necesare în

cazul fiecãrei specii:
- estimarea mãrimii populaþiei printr-o valoare de minimum ºi una de maximum;
- unitatea folositã în exprimarea mãrimii populaþiei.
Exemple de unitãþi utilizate în mod frecvent:
- numãrul de indivizi (în mod normal indivizi adulþi);
- numãrul de tulpini florifere, tufe sau lãstari;
- numãrul de colonii sau localitãþi.
Determinarea unitãþii de mãrime a populaþiei:
- numãrul de indivizi;
- suprafaþa acoperitã de populaþii;
- numãrul de localitãþi;
- acoperirea pe harta cu celule (grid regulat).

Tendinþe vs. fluctuaþii naturale
Populaþiile naturale variazã în mãrime de-a lungul timpului ºi existã numeroase exemple bine cunoscute

privind fluctuaþiile ciclice ale populaþiilor. Aceste fluctuaþii trebuie luate în considerare în determinarea
tendinþelor. Detectarea acestor tendinþe depinde de intervalul selectat, care trebuie sã þinã cont de biologia
speciei, deºi în multe cazuri disponibilitatea datelor va fi limitativã. În situaþiile în care existã posibilitatea ºi se
considerã necesar, intervalul ales trebuie sã fie de ºase ani, corespunzând cu perioada de raportare.

Structura populaþiei - Specii vs. gen
În cazul speciilor genurilor Cladonia, subgenul Cladina, Sphagnum (exceptând S. pylasii Brid.) ºi

Lycopodium, raportarea se va face la nivel de gen/subgen, fãrã informaþii privind speciile individuale.
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Cypripedium calceolus
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CAPITOLUL 3

DESCRIEREA FORMATULUI DE RAPORTARE PENTRU SPECIILE DE PLANTE DIN
ANEXELE II, IV ªI V ALE DIRECTIVEI HABITATE

Aceastã secþiune va cuprinde datele legate de distribuþia ºi arealul speciilor comunitare (în special hãrþile),
la nivel naþional.

Pentru toate speciile vizate de proiect trebuie respectat formatul general de raportare recomandat
de Comisia Europeanã, astfel:

Codul ISO al României
Se va utiliza codul ISO al ROMÂNIEI care este RO
Codul speciilor
Codul din fiºa standard Natura 2000, lista completã a codurilor se va furniza numai pentru speciile din

Anexa IV sau V.
Regiuni biogeografice
Se vor utiliza prescurtãri pentru cele 5 regiuni biogeografice, dupã cum urmeazã:

Alpinã – ALP
Continentalã – CON
Panonicã – PAN
Stepicã – STE
Marea Neagrã (Ponticã) – BLS (PON)

La acestea se adaugã o regiune marinã:
Regiunea marinã Marea Neagrã – MBLS

Pentru România, reprezentarea oficialã a regiunilor biogeografice a fost publicatã în Anexa nr. 2 a O.M.
nr. 2387/2011 care modificã O.M. nr. 1964/2007 (Fig.2).

Fig.2.  Harta delimitãrii regiunilor biogeografice conform cu Anexa nr. 2 la O.M. nr. 2387/2011

Formatul de raportare prezentat în continuare este pentru speciile de interes comunitar din anexele
II, IV ºi V ale Directivei Habitate. Acest format este prezentat în ghidul european de raportare în Anexa B.

Recomandarea este ca pentru monitorizarea speciilor de plante, distribuþia pentru fiecare specie de interes
comunitar sã fie reprezentatã pe o reþea (grid regulat) de 10 x 10 km, propus de Agenþia Europeanã de Mediu, în
sistem de proiecþie ETRS89. În acest sens, utilizând gridul menþionat se vor realiza hãrþile de distribuþie pentru
speciile de plante la scara: 1:6.000.000 (vezi Fig.3).
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Fig.3. Grila EEA 10 x 10 km pentru România în sistem de proiecþie ETRS89
Exemplu: Harta de distribuþie a speciei Galanthus nivalis L.

1. Nivelul naþional

1.1 Hãrþi – distribuþie ºi areal
1.1.1 Harta de distribuþie a speciei
Harta distribuþiei trebuie sã fie realizatã într-un format standard GIS, reþea regulatã ETRS de 10 x 10 km, iar
proiecþia ETRS89 LAEA5210, împreunã cu metadatele relevante (proiecþie, data, scara) (Fig. 3).
Speciile „senzitive“
Sunt considerate astfel speciile care ar putea face, de exemplu, subiectul colectãrilor ilegale, pentru care
prezentarea informaþiilor privind distribuþia lor ar aduce prejudicii pentru conservarea lor. Aceste specii sunt
indicate prin marcarea cu „da“ a câmpului corespunzãtor din formatul de raportare ºi informaþiile nu vor fi
puse la dispoziþia publicului de cãtre CE.
1.1.2 Metoda utilizatã pentru hãrþile de distribuþie
3 = inventariere completã
2 = estimare prin extrapolare ºi/sau modelare bazatã pe date parþiale
1 = estimare bazatã numai pe opinia expertului, cu sau fãrã eºantionare minimalã
0 = date lipsã
1.1.3 Anul sau perioada
Se noteazã anul sau perioada în care datele de distribuþie au fost colectate în teren. Pentru an se foloseºte
formatul LL/AAAA (lunã/an), iar pentru perioadã se foloseºte AAAA/AAAA (an/an).
1.1.4 Harta de distribuþie suplimentarã – opþional
Harta arealului la nivel naþional trebuie sã fie în format standard GIS, dupã modelul prezentat la 1.1.1.
Suplimentar se mai pot folosi alte tipuri de hãrþi, cu rezoluþii sau grid diferite, pot fi raportate la acest punct. În
cazul în care se folosesc alte tipuri de hãrþi, calcularea arealului se face având în vedere distribuþia realã.
1.1.5 Harta de areal al speciei
Deoarece la nivelul Statelor Membre nu a fost agreatã, în totalitate, metodologia (folosirea „gap-ul“ pentru
aprecierea distanþei, folosirea suprapunerii ºi a intervenþiei manual), harta de reprezentare a arealului trebuie
transmisã, împreunã cu metadatele relevante (proiecþie, data, scara) ºi informaþiile suplimentare, urmãrind
acelaºi standard ca la punctul 1.1.1 sau 1.1.4.

2. Nivelul biogeografic (sau marin)

Aceastã secþiune se va completa pentru fiecare regiune biogeograficã în care specia este prezentã, întocmindu-se
un raport pentru fiecare regiune în care se regãseºte specia.

2.1 Regiune biogeograficã (sau marinã)
Se vor utiliza prescurtãri ale denumirii regiunilor biogeografice (Panonic – PAN, Continental – CON, Alpin –
ALP, Stepic – STE ºi Marea Neagrã – BLS).
Pentru regiunea marinã a Mãrii Negre, prescurtarea este MBLS.
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2.2 Surse publicate
În situaþia în care informaþia prezentatã în restul acestei secþiuni provine din surse publicate, se vor da referinþele
bibliografice sau link-urile cãtre paginile de Internet.

2.3 Areal
Arealul stabilit în cadrul regiunii biogeografice (sau marine) în cauzã. Este în corelare cu arealul favorabil de
referinþã prezentat în capitolul anterior.
2.3.1 Suprafaþa arealului
Totalul suprafeþei arealului actual în cadrul regiunii biogeografice în cauzã exprimatã în km². Se pot accepta
zecimale dacã suprafaþa arealului este foarte micã.
2.3.2 Metoda utilizatã - suprafaþa arealului
3 = inventariere completã
2 = estimare prin extrapolare ºi/sau modelare bazatã pe date parþiale
1 = estimare bazatã numai pe opinia expertului, cu sau fãrã eºantionare minimalã
0 = date lipsã
2.3.3 Tendinþa pe termen scurt - Perioada
Tendinþa pe termen scurt este consideratã pentru perioada de 12 ani (douã cicluri de raportare). Pentru raportarea
din 2013, perioada de raportare este 2001-2012, sau o perioadã pe cât posibil apropiatã acesteia. Se va
menþiona perioada la care se referã tendinþa raportatã: începutul ºi sfârºitul perioadei. Aceastã tendinþã pe
termen scurt trebuie utilizatã pentru evaluare.
2.3.4 Tendinþa pe termen scurt - Direcþia
Se va indica dacã arealul este:
0 = stabil
+ = în creºtere
– = în scãdere
x = necunoscut
2.3.5 Tendinþa pe termen scurt - Magnitudinea (opþional)
Dacã este posibil, se va cuantifica magnitudinea schimbãrii în % (considerând cã prima raportare a arealului
este 100%), în perioada menþionatã la 2.3.3. ºi poate fi raportat ca un procent fix (de exemplu: 27%), dar ºi ca
un interval valoric (de exemplu: 20-30%). Dacã este exprimatã într-un procent fix, se va aprecia cu valori de
tip „minimum“ ºi „maximum“.
2.3.6 Tendinþa pe termen lung (opþional)
Tendinþa pe termen lung este consideratã pentru perioada de 24 de ani (patru cicluri de raportare). Pentru raportarea
din 2013 acestã informaþie este opþionalã, astfel punctele 2.3.6 - 2.3.8 sunt, de asemenea, opþionale, respectiv
direcþia pe termen lung (2.3.7) ºi magnitudinea pe termen lung (2.3.8), aºa cum sunt menþionate anterior.
2.3.9 Arealul favorabil de referinþã
Aceastã informaþie este necesarã pentru evaluarea statutului de conservare al speciei. Arealul favorabil de
referinþã pentru specie este arealul necesar speciei pentru a fi consideratã în stare favorabilã de conservare.
Informaþiile necesare sunt:

a) Suprafaþa exprimatã în km2 ºi hãrþile disponibile, în format GIS;
b) Vor fi folosite urmãtoarele simboluri cu semnificaþiile: ≈ „aproximativ egal cu“, > „mai mare decât“,

>>  „mult mai mare decât“;
c) x = necunoscut;
d) se precizeazã metoda folositã pentru aprecierea valorii de referinþã.

2.3.10 Motive pentru schimbare
Urmãtoarele cerinþe sunt necesare pentru a se evita eventualele erori de interpretare când CE analizeazã datele
ºi pentru a clarifica eventualele diferenþe între datele din rapoarte. Pentru a se exprima date suplimentere, se
va utiliza câmpul 2.8.2. Alte informaþii relevante.

2.4 Populaþie
Pentru perioada de raportare 2007-2012, sunt acceptate douã alternative pentru estimarea mãrimii populaþiei,
depinzând de unitatea populaþionalã folositã. Statele Membre pot raporta mãrimea populaþiei în „indivizi“ sau
în alte unitãþi de mãrime. În situaþia în care nu se folosesc „indivizi“, datele trebuie sã fie convertibile (excepþile
sunt consemnatã în liste separate care se regãsesc în instrumentul de raportare).
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2.4.1 Estimarea mãrimii populaþiei folosind „indivizii“
Mãrimea totalã actualã a populaþiei în regiunea biogeograficã (sau marinã) din þara în cauzã (date exacte sau
estimarea cea mai bunã) va conþine: a) Unitatea, b) Minimum, c) Maximum. Dacã valoare este precisã, se
raporteazã aceeaºi valoare pentru minimum ºi maximum. Dacã sunt folosite intervale valorice, se vor menþiona
atât valoarea minimã, cât ºi cea maximã.
2.4.2 Estimarea mãrimii populaþiei - folosind alte unitãþi decât indivizii (opþional)
Va conþine: a) Unitatea, b) Minim, c) Maxim. Dacã unitatea populaþionalã este alta decât indivizii se recomandã
conversia acesteia la indivizi. Aceste date transformate se vor trece apoi la 2.4.1.
2.4.3 Informaþii suplimentare legate de estimarea ºi sau conversia mãrimii populaþiilor
a) Definirea „localitãþii“: în cazul în care „localitatea“ este folositã ca unitate populaþionalã (acest termen
trebuie definit ca atare).
b) Metoda de conversie a datelor: în cazul în care s-a folosit o altã unitate populaþionalã decât cea de indivizi.
c) Probleme întâlnite în estimarea mãrimii populaþiilor: aceastã informaþie va fi utilã pentru folosirea în viitor
a variatelor unitãþi populaþionale.
2.4.4 Anul sau perioada
Se noteazã anul sau perioada în care datele de distribuþie au fost colectate în teren. Pentru an se foloseºte
formatul LL/AAAA (lunã/an), iar pentru perioadã se foloseºte AAAA/AAAA (an/an).
2.4.5 Metoda utilizatã - mãrimea populaþiei
3 = inventariere completã sau o estimare statisticã bazatã pe date robuste
2 = estimare prin extrapolare ºi/sau modelare bazatã pe date parþiale (provenite din inventarieri ale unei pãrþi
din populaþie)
1 = estimare bazatã numai pe opinia expertului, cu sau fãrã eºantionare minimalã
0 = date lipsã
2.4.6 Tendinþa pe termen scurt - perioada
Tendinþa pe termen scurt este consideratã pentru perioada de 12 ani (douã cicluri de raportare). Pentru raportarea
din 2013, perioada de raportare este 2001-2012, sau o perioadã pe cât posibil apropiatã acesteia. Se va
menþiona perioada la care se referã tendinþa raportatã: începutul ºi sfârºitul perioadei. Aceastã tendinþã pe
termen scurt trebuie utilizatã pentru evaluare. Pentru a se exprima date suplimentere, se va utiliza câmpul
2.8.2. Alte informaþii relevante.
2.4.7 Tendinþa pe termen scurt - direcþia
Se va indica dacã populaþia este:
0 = stabilã
+ = în creºtere
– = în scãdere
x = necunoscut
2.4.8 Tendinþa pe termen scurt – magnitudinea (opþional)
Dacã este posibil, se va cuantifica magnitudinea schimbãrii în % (considerând cã prima raportare a arealului
este 100%), în perioada menþionatã la 2.3.3. ºi poate fi raportat ca un procent fix (de exemplu: 27%), dar ºi ca
un interval valoric (de exemplu: 20-30%). Dacã este exprimatã într-un procent fix, se va aprecia cu valori de
tip „minimum“ ºi „maximum“. Se poate menþiona ºi intervalul de confidenþã folosit pentru analiza statisticã.
2.4.9 Tendinþa pe termen scurt pentru populaþie - metoda utilizatã
3 = inventariere completã sau o estimare statisticã bazatã pe date robuste
2 = estimare prin extrapolare ºi/sau modelare bazatã pe date parþiale
1 = estimare bazatã numai pe opinia expertului, cu sau fãrã eºantionare minimalã
0 = date lipsã
2.4.10 Tendinþa pe termen lung pentru populaþie (opþional)
Tendinþa pe termen lung este consideratã pentru perioada de 24 de ani (patru cicluri de raportare). Pentru
raportarea din 2013 acestã informaþie este opþionalã, astfel punctele 2.4.11 - 2.4.13 sunt, de asemenea, opþionale,
respectiv direcþa pe termen lung (2.4.11) ºi magnitudinea pe termen lung (2.4.13), aºa cum sunt menþionate
anterior.
2.4.14 Populaþia favorabilã de referinþã
Populaþia favorabilã de referinþã este acea populaþie necesarã unei specii pentru a putea fi declaratã ca având
un statut favorabil de conservare. Se va da numãrul de indivizi sau unitãþile utilizate (aceleaºi unitãþi care au
fost utilizate pentru determinarea mãrimii populaþiei). Informaþiile necesare sunt:

a) Suprafaþa exprimatã în km2 ºi hãrþile disponibile, în format GIS;
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b) Vor fi folosite urmãtoarele simboluri cu semnificaþiile: ≈ „aproximativ egal cu“, > „mai mare decât“,
>>  „mult mai mare decât“, < „mai mic decât“). Atunci când sunt folosite aceste simboluri, trebuie
comparate cu populaþia minimã estimatã.

c) x = necunoscut;
d) se precizeazã metoda folositã pentru aprecierea valorii de referinþã.

2.4.15 Motive pentru schimbare
Urmãtoarele cerinþe sunt necesare pentru a se evita eventualele erori de interpretare când CE analizeazã datele
ºi pentru a clarifica eventualele diferenþe între datele din rapoarte. Pentru a se exprima date suplimentere, se
va utiliza câmpul 2.8.2. Alte informaþii relevante.

2.5 Habitat pentru specie
2.5.1 Estimarea suprafeþei
Estimarea suprafeþei habitatului sau habitatelor corespunzãtoare pentru specie ºi ocupate în km².
2.5.2 Anul sau perioada
Se noteazã anul sau perioada în care datele de distribuþie au fost colectate în teren. Pentru an se foloseºte
formatul LL/AAAA (lunã/an), iar pentru perioadã se foloseºte AAAA/AAAA (an/an).
2.5.3 Metoda utilizatã - habitatul speciei
3 = inventariere completã
2 = estimare prin extrapolare ºi/sau modelare bazatã pe date parþiale
1 = estimare bazatã numai pe opinia expertului, cu sau fãrã eºantionare minimalã
0 = date lipsã
2.5.4 Calitatea habitatului speciei
Se va detalia care este calitatea habitatului speciei  (bunã, moderatã, neadecvatã sau necunoscutã) ºi metoda
prin care aceasta a fost determinatã.
2.5.5 Tendinþa pe termen scurt - perioada
Tendinþa pe termen scurt este consideratã pentru perioada de 12 ani (douã cicluri de raportare). Pentru raportarea
din 2013, perioada de raportare este 2001-2012, sau o perioadã pe cât posibil apropiatã acesteia. Se va
menþiona perioada la care se referã tendinþa raportatã: începutul ºi sfârºitul perioadei. Aceastã tendinþã pe
termen scurt trebuie utilizatã pentru evaluare.
2.5.6 Tendinþa pe termen scurt - direcþia
Evaluarea habitatului speciei trebuie sã ia în considerare atât calitatea, cât ºi suprafaþa acestuia. Este recomandat
ca acest parametru sã fie exprimat în combinaþia suprafaþã/calitate, folosind simbolurile adecvate.

2.5.7 Tendinþa pe termen lung – opþional
Tendinþa pe termen lung este consideratã pentru perioada de 24 de ani (patru cicluri de raportare). Pentru
raportarea din 2013 acestã informaþie este opþionalã. Astfel punctul 2.5.8 este opþional dacã 2.5.7 nu este
raportat.
2.5.9 Suprafaþa de habitat adecvatã pentru specie
Dacã este posibil trebuie precizatã suprafaþa de habitat (în km²) adecvatã pentru specii. Aceasta reprezintã
suprafaþa de habitat adecvatã de pe care a fost semnalatã specia precum ºi cea de unde în prezent lipseºte.
2.5.10 Motive pentru schimbare
Urmãtoarele cerinþe sunt necesare pentru a se evita eventualele erori de interpretare când CE analizeazã datele
ºi pentru a clarifica eventualele diferenþe între datele din rapoarte. Pentru a se exprima date suplimentere, se
va utiliza câmpul 2.8.2. Alte informaþii relevante.

2.6 Principalele presiuni
a) Presiuni: se va prezenta o listã a principalelor presiuni (maximum 20), care se manifestã în prezent sau care
au fost observate în cursul evaluãrii ºi care ameninþã viabilitatea pe termen lung a speciei sau habitatului. Se
vor folosi codurile detaliate afiºate pe portalul de referinþã pentru Articolul 17 din Directiva Habitate, pânã la
cel puþin nivelul al 2-lea.
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b) Clasificarea:
H = importanþã majorã (maximum 5); M = importanþã medie; L = importanþã redusã; c) Calificativ de poluare
(opþional).
2.6.1 Metoda utilizatã - presiuni
3 = bazat exclusiv sau în principal pe date reale provenite din teren
2 = bazat în principal pe opinia expertului sau alte date
1 = bazat numai pe opinia expertului

2.7 Principalele ameninþãri
Ameninþare = acþiuni probabile care se pot manifesta în viitorul apropiat. Perioada recomandatã de analizã
este de 12 ani (douã cicluri de raportare).
a) Ameninþãri: lista ameninþãrilor – impacturi trecute/previzibile – care afecteazã viabilitatea pe termen lung a
speciei ºi/sau a habitatului. Se vor folosi codurile detaliate afiºate pe portalul de referinþã pentru Articolul 17
din Directiva Habitate, pânã la cel puþin nivelul al 2-lea.
b) Clasificarea: H = importanþã majorã (maximum 5); M = importanþã medie; L = importanþã redusã; c) Calificativ
de poluare (opþional).
2.7.1 Metoda utilizatã - ameninþãri
2 = modelãri
1 = opinia expertului

2.8 Informaþii complementare
Aceastã secþiune include informaþiile necesare pentru o înþelegere corectã a datelor raportate.
2.8.1 Justificarea %-ului de prag pentru tendinþe
Pragul indicativ sugerat pentru tendinþe în Anexa C este de 1% pe an, în cazul în care s-a utilizat un alt prag se
vor furniza detalii, explicând motivul. Pentru cele mai multe (dacã nu toate) speciile din anexele II, IV ºi V nu
este posibilã mãsurarea unei modificãri mai mari de 1% pe o perioadã aºa de scurtã, dar aceastã ratã de
schimbare este sugeratã pentru a permite Statelor Membre sã calculeze tendinþe atunci când datele disponibile
nu coincid cu perioada de raportare.
2.8.2 Alte informaþii relevante
Orice alte informaþii considerate relevante pentru raportare ºi evaluarea stãrii de conservare favorabile (SCF).
2.8.3 Evaluare transfrontalierã
Se va face în cazul în care douã sau mai multe þãri membre au realizat o evaluare comunã a statutului de
conservare a unor populaþii transfrontaliere a speciilor (de obicei cu rãspândire largã). Se vor menþiona þãrile
participante la evaluare, metoda folositã, precum ºi iniþiativele propuse pentru asigurarea managementului
comun al speciilor respective (de exemplu, plan de management pentru populaþie). Aceste informaþii se vor
raporta astfel:
- Statele Membre implicate (se menþioneazã codul statului),
- parametrii evaluaþi în suprafaþa transfrontarierã (de obicei: arealul ºi populaþia/suprafaþa habitatului),
- lista mãsurilor comune de management,
- referinþe/linkuri disponibile,
- dacã state non-EU sunt implicate în evaluare.

2.9 Concluzii
Aceastã secþiune cuprinde evaluarea statutului de conservare la finalul perioadei de raportare în regiunea
biogeograficã sau marinã în cauzã. Derivã din matricea din Anexa E din formatul oficial de raportare. Rezultatele
evaluãrii parametrilor pentru starea de conservare favorabilã (SCF) se vor prezenta utilizând cele patru
categorii disponibile: favorabil (FV), neadecvat (U1), nefavorabil (U2) ºi necunoscut (XX). De asemenea,
dacã starea de conservare este determinatã a fi neadecvatã sau nefavorabilã, se vor utiliza ºi semnele „+“,
„-“, „=“ sau „x“ pentru a se indica dacã statutul este îmbunãtãþit, deteriorat, stabil sau necunoscut:
ex. „U1+“ = neadecvat, dar cu îmbunãtãþire, „U1-“ = neadecvat ºi cu deteriorare.
Se vor evalua ºi raporta urmãtoarele: Areal (2.9.1), Populaþie (2.9.2), Habitat pentru specii (2.9.3), Perspective
viitoare (2.9.4) ºi Evaluarea generalã a stãrii de conservare (2.9.5).
Pentru Perspective viitoare, formatul de raportare nu solicitã detalii, dar este de preferat sã se armonizeze
concluziile în raportul comun al Statelor Membre.
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3. Siturile Natura 2000 ºi mãsurile de conservare

Pe lângã informaþiile anterioare, Statele Membre pot sã prezinte informaþii cu privire la statutul de conservare
general pentru reþeaua Natura 2000. În secþiunea urmãtoare, referirile se fac doar la specii, respectiv informaþiile
care contribuie la confirmarea siturilor de tip SCI (Situri de Importanþã Comunitarã) ºi SPA (Arii Speciale de
Protecþie Avifaunisticã) din reþeaua Natura 2000. Se vor avea în vedere aspectele legate de populaþia speciei ºi
mãsurile de conservare aferente.

3.1 Populaþie
3.1.1 Mãrimea populaþiei speciilor din Anexa II prezente în reþeaua Natura 2000
- Estimarea mãrimii populaþiei speciei din reþea, în regiunea biogeograficã.
- Pentru populaþie se foloseºte aceeaºi definiþie cu cea de la 2.4.
- Notarea datelor referitoare la valorile minime-maxime din populaþia totalã, în cazul în care sunt numere
exacte, aceste valori se repetã în ambele câmpuri.
3.1.2 Metoda utilizatã
Se va utiliza una din categoriile urmãtoare: 3 = inventarieri complete sau estimãri statistice pe baza unor
date robuste, 2 = extrapolarea ºi/sau modelarea din inventarieri ale unei pãrþi din populaþie sau prin probe,
1 = estimare bazatã pe pãrerea expertului, cu sau fãrã o eºantionare minimã; 0 = date lipsã.
3.1.3 Tendinþe în cadrul reþelei Natura 2000 (opþional)
Se va indica tendinþa mãrimii populaþiei, în cazul în care aceasta este în creºtere, stabilã, în scãdere sau
necunoscutã.

3.2 Mãsuri de conservare aplicate de Statele Membre
3.2.1 Mãsura
Se vor completa pânã la 20 de mãsuri aplicate în perioada de raportare (sau care sunt în implementare). Lista
mãsurilor este codificatã în portalul de raportare.
3.2.2 Tipul mãsurilor
Se selecteazã tipul/tipurile de mãsuri de conservare din grupele: a) Legal/statutar, b) Administrativ, c) Contractual,
d) Recurent, e) Alt tip în afara celor menþionate.
3.2.3 Prioritizarea mãsurilor
Se selecteazã ºi se prioritizeazã pânã la 5 mãsuri care sunt considerate cele mai importante.
3.2.4 Localizarea
În cazul în care mãsurile se aplicã în interiorul siturilor Natura 2000, se adnoteazã cu menþiunea „în interiorul
reþelei“, în caz contrar, se va adnota „în afara reþelei“, iar în cazul în care mãsurile se aplicã atât în interiorul,
cât ºi în afara siturilor Natura 2000, se va adnota „în interiorul ºi în exteriorul reþelei“.
3.2.5 Evaluarea generalã extinsã a eficacitãþii mãsurilor
Acest câmp este folosit pentru a indica în mod aproximativ eficacitatea aplicãrii fiecãrei mãsuri în menþinerea,
consolidarea sau atingerea stãrii de conservare favorabilã (SCF).
Acesta este un instrument folosit pentru obþinerea de informaþii privind impactul mãsurilor asupra stãrii de
conservare ºi ar trebui sã fie utilizate urmãtoarele categorii:
a) Menþinerea mãsurii de conservare - atunci când mãsura de conservare este necesarã pentru a menþine SCF;
se utilizeazã când specia sau habitatul acesteia au SCF ºi statutul favorabil nu ar putea fi menþinut dacã mãsura
nu se aplicã.
b) Consolidarea mãsurii de conservare - atunci când mãsura de conservare este necesarã pentru a îmbunãtãþi
starea de conservare sau pentru a se ajunge la SCF; se utilizeazã când specia are o stare de conservare
nefavorabilã ºi mãsura - singurã sau în combinaþie cu altele - este necesarã sã o îmbunãtãþeascã, astfel:

- din nefavorabil-rãu în nefavorabil-inadecvat,
- de la nefavorabil la favorabil,
- în aceeaºi stare de conservare, chiar dacã nu este suficient pentru a declanºa o schimbare cu privire la

starea de conservare.
c) Pe termen lung – mãsura, iniþial fãrã efect pe termen scurt (consemnatã pentru un ciclu de raportare sau mai
puþin), dar cu un efect pozitiv aºteptat pe termen lung.
d) Nici un efect - mãsurã fãrã efect, sau care are nevoie de adaptare ºi care nu implicã nici un beneficiu pentru
conservarea speciei; prin mãsurarea efectelor adverse, se constatã cã a eºuat în realizarea obiectivelor sale.
e) Efect necunoscut
f) Neevaluat - în cazul în care efectul mãsurii nu s-a evaluat.
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Ligularia sibirica
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CAPITOLUL 4

SPECIILE DE PLANTE DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA

Directiva Habitate 92/43/CEE  (versiunea 1.1 consolidatã în 2007) cuprinde pentru fiecare din anexe,
la secþiunea (b) Plante, lista speciilor/genurilor care sunt de interes comunitar.

Redãm în continuare semnificaþiile notaþiilor care au fost folosite în prezenta publicaþie cu privire la
prezenþa speciilor de plante în anexele directivei, astfel:

- Anexa II Specii animale ºi vegetale de interes comunitar a cãror conservare necesitã desemnarea
unor arii speciale de conservare

Din cadrul acestei anexe au fost notate cu „Anexa IIb“ plantele pentru a cãror selecþie s-a avut în
vedere urmãtoarea interpretare:

(a) În completarea anexei I, anexa II contribuie la instituirea unei reþele coerente de arii speciale de
conservare.

(b) Speciile menþionate în prezenta anexã sunt identificate:
- prin numele speciei sau al subspeciei
sau
- prin ansamblul speciilor care aparþin unui taxon superior sau unei pãrþi determinate din acel taxon.
Abrevierea „spp.” dupã numele unei familii sau al unui gen desemneazã toate speciile care aparþin

acelei familii sau acelui gen gen.
(c) Simboluri
Un asterisc (*) înainte de numele unei specii indicã faptul cã este vorba despre o specie prioritarã.
Majoritatea speciilor enumerate în prezenta anexã sunt menþionate, de asemenea, în anexa IV. Atunci

când o specie apare în prezenta anexã, dar nu ºi în anexa IV sau V, numele speciei este urmat de simbolul (o);
atunci când o specie care apare în prezenta anexã apare ºi în anexa V, dar nu apare în anexa IV, numele sãu
este urmat de simbolul (V).

- Anexa IV Speciile animale ºi vegetale de importanþã comunitarã care necesitã protecþie strictã
Speciile de plante menþionate ca fiind prezente în aceastã anexã au fost notate „Anexa IVb“, iar lista conþine

toate speciile de plante enumerate în Anexa IIb la care se adaugã speciile menþionate doar în aceastã anexã.

- Anexa V Specii de animale ºi de plante de importanþã comunitarã ale cãror prelevare în naturã ºi
exploatare pot face obiectul unor mãsuri de gestionare (management)

Speciile de plante menþionate ca fiind prezente în aceastã anexã au fost notate „Anexa Vb“.

În conformitate cu prevederile europene privind raportarea în baza Articolului 17 al DH, în România
raportarea se va face pentru 61 specii/genuri/subgenuri de plante  (51 de specii din anexele IIb, IVb din
Directiva Habitate/ Anexele 3, 4A din OUG 57/2007, o specie din anexa IVb din Directiva Habitate/ Anexa 4A
din OUG 57/2007 ºi 9 specii/genuri/subgenuri din anexa Vb din Directiva Habitate/ Anexa 5 din OUG 57/2007).

În total vor fi 101 rapoarte de evaluare pentru speciile de plante distribuite pe bioregiuni (81 de
evaluãri pentru speciile din anexele II, III din Directiva Habitate/Anexele 3, 4A din OUG 57/2007, 4 evaluãri
pentru o specie din anexa IVb din Directiva Habitate/Anexa 4A din OUG 57/2007 ce nu se regãseºte ºi în
anexa IIb din Directiva Habitate/Anexa 3 din OUG 57/2007 ºi 16 evaluãri pentru speciile/genurile/subgenurile
din anexa Vb din Directiva Habitate/Anexa 5 din OUG 57/2007).

Pentru urmãtoarele specii de florã vizate de proiect, raportarea se va face la nivel de gen/subgen fãrã
informaþii privind speciile individuale:

- Cladonia subgenul Cladina (7 specii, conform Ciurchea, 1998, 2004)
- Sphagnum spp. (35 specii, conform Sabovljeviæ et al. 2008)
- Lycopodium spp. (7 specii, conform Ciocârlan 2009, Sârbu et al. 2013)

Luând în consoderare ºi speciile menþionate la nivel de gen/subgen, în total sunt abordate 103 specii de
plante (51 de specii din anexele IIb, IVb din Directiva Habitate/Anexele 3, 4A din OUG 57/2007, o specie din
anexa IVb din Directiva Habitate/Anexa 4A din OUG 57/2007, 50 de specii din anexa Vb din Directiva
Habitate/Anexa 5A din OUG 57/2007)

În tabelul de mai jos sunt redate plantele de interes comunitar, consemnate ca genuri/subgenuri în
anexele DH, precum ºi speciile care aparþin acestora ºi sunt prezente în România.
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*Unele specii ale genului Lycopodium au fost reîncadrate la alte genuri.

Pentru notarea stãrii de conservare la speciile vasculare au fost utilizate urmãtoarele referinþe:
IUCN - Lista Roºie a speciilor periclitate, în versiunea din 2001, reeditatã în 2012, (catalogul electronic al
speciilor), cu urmãtoarea semnificaþie a categoriilor:
- Extinct, EX
- Near Threatened, NT
- Extinct in the Wild, EW
- Least Concern, LC
- Critically Endangered, CR
- Data Deficient, DD
- Endangered, EN
- Not Evaluated, NE
- Vulnerable, VU

Pentru briofite: Red Data Listing of European Bryophytes, elaborate de European Commitee for Conservation
of Bryophytes (ECCB 1995), consultatã în catalogul electronic (http://www.bio.ntnu.no/users/soder/ECCB/
RDB.php).
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Astragalus peterfii
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CAPITOLUL 5

METODOLOGIA DE MONITORIZARE A SPECIILOR DE PLANTE

Metodologia de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar se realizeazã în mai multe
etape pe care le vom aborda în subcapitole, dupã cum urmeazã:

1. Descrierea speciilor de plante monitorizate
2. Metode de prelevare/inventariere
3. Planul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România
4. Înregistrarea datelor în vederea raportãrii în baza Articolului 17 al Directivei Habitate
5. Analiza datelor
6. Asigurarea ºi controlul calitãþii datelor
7. Integrarea datelor în sistemul naþional de monitorizare ºi raportare SIMSHAB
8. Echipamente utilizate

Un aspect foarte important este reprezentat de identificarea specilor care constituie obiectul de studiu al
prezentului ghid. De asemenea, a fost acordatã o atenþie deosebitã parametrilor care vizeazã raportarea stãrii
de conservare a speciilor de plante monitorizate.

Prin întocmirea unor fiºe, prezentate în ordinea alfabeticã a denumirii speciilor precedatã de codul
Natura 2000 alocat fiecãrei specii, informaþiile au fost standardizate ºi grupate pe categorii, astfel:

- Familia, SINONIME, DENUMIRE POPULARÃ – constituie informaþii generale despre specie/gen.
- DESCRIERE/IDENTIFICARE - descrierea taxonilor a fost preluatã, prin sintezã, din publicaþiile referitoare la

flora României (Flora Republicii Socialiste România, vol. I-XIII, 1953-1980; Flora Ilustratã a României,
Ciocârlan 2009; Plante Vasculare din România. Determinator ilustrat de teren. Sârbu & al., 2013).

Pentru ca speciile de plante sã poatã fi identificate mai uºor în teren, cu mici excepþii, în fiºa speciei a
fost prezentatã o fotografie a acesteia. În lipsa fotografiei din teren, s-a prezentat o fotografie a planºei de
herbar cu specimenul corespunzãtor. Menþionãm cã fotografiile speciilor sunt realizate cu exemplare/indivizi
din România. La pagina 110 din prezentul ghid sunt consemnaþi autorii fotografiilor, precum ºi herbarele în
care s-au efectuat fotografiile.

- RÃSPÂNDIRE (GENERALÃ, EUROPA, ROMÂNIA) - datele despre rãspândirea generalã a taxonilor au fost redate
utilizând informaþiile din Flora Europaea (Tutin & al. 1964-1980, 1993, 2001). Pentru rãspândirea speciilor în
România au fost folosite surse diferite: herbarele din þarã, referinþe din literaturã, precum ºi date din teren. Datele
de rãspândire ale fiecãrei specii în România au fost reprezentate pe o hartã de distribuþie realizatã pe o reþea (grid
regulat) de 10 x 10 km, propus de Agenþia Europeanã de Mediu, în sistemul de proiecþie ETRS89. Scara utilizatã
este 1:6.000.000. În situaþia în care, din diferite motive, datele de rãspândire nu au putut fi confirmate, pentru
fiecare dintre aceste situaþii, în fiºa speciei s-a fãcut menþiunea „neconfirmat“ ºi s-au enumerat localizãrile.

- BIOLOGIE (Forma biologicã, Reproducere, Perioada de înflorire, Cromozomi) – cuprinde date
care sunt colectate în teren, dar ºi informaþii care se completeazã ulterior deplasãrii în teren. Sunt date
importante care ajutã expertul sã facã aprecieri asupra unor parametri de raportare, în mod special pentru
aprecierea populaþiei.

- POPULAÞIE -  în România, evaluãri ale populaþiilor de plante au fost realizate pentru puþine specii.
Parametrul este foarte important pentru aprecierea stãrii de conservare a speciei.

- ECOLOGIE (Cerinþe faþã de factorii de mediu, Cenologie, Habitat Natura 2000) – sunt consemnate
informaþii care se coreleazã cu presiunile ºi ameninþãrile exercitate asupra speciei ºi habitatului speciei. De
asemenea, sunt menþionate date care permit încadrarea fitosociologicã a populaþiilor ºi corelarea cu prezenþa
speciei în unele habitate Natura 2000.

- FACTORI LIMITATIVI – sunt consemnate informaþii care pot conduce la aprecieri asupra populaþiei, dar ºi
la corelãri cu presiunile ºi ameninþãrile exercitate asupra speciei ºi habitatului speciei.

- GRAD DE PERICLITARE (sozologie) – cuprinde informaþii despre categoriile de protecþie consacrate prin IUCN,
precum ºi menþionate în anexele Directivei Habitate ºi ale OUG 57/2007 (Legea 49/2011). De asemenea, s-au fãcut
menþiuni referitoare la aprecierile din literaturã care consemneazã statutul de periclitate, menþionându-se sursa.

- LITERATURÃ SELECTIVÃ - la finalul fiecãrei fiºe s-au consemnat informaþii selective despre literatura
utilizatã pentru întocmirea fiecãrei fiºe. S-au menþionat anul ºi autorul/autorii, referinþele detaliate fiind în
capitolul „Bibliografie selectivã“ (pag. 105-107 din prezentul ghid).

Prezentul ghid de monitorizare îºi propune sã fie un instrument de lucru pentru specialiºti. Este recunoscut
faptul cã identificarea speciilor de plante este o activitate care necesitã o pregãtire corespunzãtoare a persoanei
care începe monitorizarea în teren.
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Centaurea jankae
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transversalã uºor turtite, cu 3 coaste dorsale slab proeminente, rotunjite ºi
2 laterale subþiri, aripate, cu aripi late, cât jumãtate din lãþimea fructului.
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simplu penat sectate, mai adesea cu 9-11 foliole mici, cele mai mari lungi de
5-14 mm, rotund-ovate, dur ºi neregulat dinþate. Umbele de obicei 3-6 radiate,
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negri, scurþi.  Tubul lung de 8-9 mm ºi lat de 3-4 mm; dinþii lungi
de 2-4 mm, de 2-3 ori mai scurþi decât tubul. Corolã ochroleucã sau
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unei pelicule de apã care sã permitã înaintarea anteroziodului spre
individul femeiesc.



GHIDUL DE MONITORIZARE A SPECIILOR DE PLANTE DE INTERES COMUNITAR din ROMÂNIA

41



GHIDUL DE MONITORIZARE A SPECIILOR DE PLANTE DE INTERES COMUNITAR din ROMÂNIA

42

laciniile scurte, subulate, alipite de corolã, puþin mai lungi decât tubul. Corola îngust tubulos campanulatã, lungã de 8-
10 mm; antere de 2 ori mai lungi decât filamentele. Scvame triunghiulare, fin ciliate. Capsulã cilindric-obconicã,
nutantã, cu nervuri proeminente. Polenul purpuriu-ruginiu sau ruginiu.
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România: AB: Roºia Montana Sãlane, Detunata, M-þii
Sebeºului, M-þii Belioarei (Scãriºoara-Belioara); AR: M-þii
Zarand; BC: Slãnic-Moldova; BH: Mt. Balomireasa,
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partea externã, cât ºi în interiorul gâtului, lungi de 30-42 mm ºi late de
12 mm, cu 7-9 nervuri. Stamine interne mai lungi decât cele externe, cu
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Podu-Olt, Sebeº-Olt, Sibiu, ªura Mare, Târnãvioara,

Slãtioara; M-þii Bistriþei (Crucea-Toance); Parcul
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Reproducere: specie circumpolarã rãspânditã în Europa doar în stare
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Valea Mestecãniºului, Piciorul Arsurii, Vf. Pãltiniº,
M-þii Galaþiului spre Rodna, Ilva Mare, Coºna; BZ:

albe, pedicel glabru egal cu silicula elipticã, glabrã, rotunjitã la
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1-2,5 mm;  flori cu corola de 35-50 mm de culoare violet albastrã la

grupate câte 2-4(6) spre vârful tulpinii în 2-4 verticile ± apropiate;
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RÃSPÂNDIRE

Generalã: SE ºi centrul Europei, Caucaz, SV Asiei;
Europa: Al, Au, Bu, Ce, Sl, Hu, Sb, Po, Rm, Rs (C, W, K, E);
România: Frecvent în toatã þara: Maramureº, Transilvania, Criºana (inclusiv
Satu Mare), Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Bucovina, Dobrogea.
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DESCRIERE/IDENTIFICARE: perenã, de 25-50 cm. Bulb globulos, de 2 cm
în diam. Tunicile bulbilor compuse din fibre reticulate, formând o
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erecte sau patent-erecte, rar uºor curbate, de 3-9 mm, cu vârf acut sau

(1-3 strate), lamina frunzei e îngustã (5-11 celule). Seta este de
8-18 mm, roºieticã, capsula este înclinatã ºi curbatã, roºietic brunie,
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Dofteana, Gloduri; IS: M-þii Nemira; Mirceºt; HD:
M-þii Þarcu-Godeanu; TL: Delta Dunãrii. Unele citãri mai
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Habitat Natura 2000: 7140 Mlaºtini turboase de tranziþie ºi turbãrii oscilante (nefixate de substrat); 7230 Mlaºtini alcaline;
FACTORI LIMITATIVI: degradarea habitatelor în care vegeteazã prin drenaj, incendiere, pãºunat, construirea de cãi de
comunicaþie, extinderea culturilor agricole; modul greoi de înmulþire prin seminþe. Populaþiile sunt compuse dintr-un
numãr scãzut de indivizi, existând riscul ca diversitatea geneticã sã scadã foarte mult.
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sunt ovat-lanceolate pânã la lanceolate, de 2 - 3,5 mm,

se disting uºor de alte specii de musci prin dispunerea frunzelor în
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glabre; frunze peþiolate, cele inferioare acuminate cele

DESCRIERE/IDENTIFICARE: plantã cespitoasã sub 15 cm,

puþin mai scurte, fructe - capsule de 2-3 mm, seminþe

România, M-þii Mãcinului);

termofilã, calcifilã, scio-saxicolã. U1 T4 R3,5;
Cenologie: Sempervivum zeleborii, Thymus zygioides
(Alianta Pimpinello-Thymion zygioidi, as. Agropyro
brandzae-Thymietum zygioidi);
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substanþe colorante, pigmenþi care caracterizeazã unele specii, totuºi culoarea este un caracter schimbãtor, depinde de
intensitatea luminii ºi formele roºii sau brune nu au valoare taxonomicã.
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lucrãrile de stabilizare a pantelor, pentru calea feratã ºi

DESCRIERE/IDENTIFICARE: arbust înalt pânã la 4 m.
Lujeri galbeni sau bruni, uºor pubescenþi, cu
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Silicula de obicei de 5-8 mm, triunghiular-obcordatã. Stilul de
1-1,5(-2,5) mm lungime. Seminþe câte 3-10 în fiecare locul.
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2. Metode de prelevare/inventariere

Activitatea de inventariere, în general, se desfãºoarã în mai multe etape: preliminarã, respectiv de
documentare asupra taxonului, de recunoaºtere/localizare a acestuia în teren, de obþinere a informaþiilor de
bazã din teren, de obþinere de informaþii fundamentale din teren, precum ºi de obþinere a informaþiilor
suplimentare din diferite surse.

2.1. Etapa preliminarã

Aceastã etapã rãspunde unor întrebãri precum: cine, când, de unde a fost relatatã prezenþa speciei pe
care ne propunem sã o inventariem/monitorizãm, ce date sunt în literaturã ºi herbar despre aceastã specie.
Aceasta este practic etapa de documentare, iar de modul în care aceasta se realizeazã depinde succesul
inventarierii/monitorizãrii.

Un prim pas în aceastã etapã urmãreºte stabilirea identitãþii taxonomice a speciei vizate. Vor fi verificate
toate citãrile sub diferite nume ale speciei, va fi stabilit numele considerat valid ºi vor fi reþinute ºi notate
sinonimele cunoscute. Acest aspect este important în condiþiile în care este posibil ca o plantã sã fie gãsitã în
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diferite resurse bibliografice sub diferite denumiri ºtiinþifice. Pe baza datelor din literatura de specialitate se va
face o descriere cât mai completã a taxonului vizat. Se vor lua în analizã speciile înrudite astfel încât, pe baza
informaþiilor obþinute, sã fie posibilã stabilirea caracterelor de diferenþiere ºi evitarea oricãrei confuzii sau
identificãri eronate în teren. În subetapa urmãtoare se vor colecta date privitoare la corologie, ecologie,
biologie, etc. Va fi consultatã literatura de specialitate ºi vor fi înregistrate toate resursele bibliografice care
fac referire la specia de interes. Se vor avea în vedere inclusiv documentaþiile existente pentru ariile protejate
(Formularul Standard Natura 2000, planuri de management ale ariilor protejate, etc.). De asemenea, vor fi
consultate bazele de date existente ºi se vor obþine informaþii cu privire la administrarea zonelor unde
sunt prezente speciile. Aceste ultime informaþii pot fi obþinute de la persoane ºi/sau agenþii pentru protecþia
mediului/organizaþii ºi societãþi de specialitate care administreazã teritoriile pe care se aflã menþionatã prezenþa
taxonului vizat, vor fi întrebaþi specialiºtii din þarã care au mai efectuat cercetãri în zonele respective, vor fi
solicitate informaþii de la ocoalele silvice, administraþiile sau custozii rezervaþiilor.

Date istorice importante vor fi culese din herbarele din þarã ºi/sau strãinãtate.
Toate informaþiile colectate sunt fiºate ºi organizate într-o bazã de date. Pe baza acestora se întocmeºte

fiºa de prezentare a speciei.

2.2. Etapa de recunoaºtere/de localizare în teren

Recunoaºterea speciei de interes se face, în mod ideal, în perioada de înflorire (optimul ecologic) ºi
presupune efectuarea unor vizite preliminare în locurile în care aceasta a fost menþionatã, precum ºi în
împrejurimi, în mod special, pentru identificarea habitatului speciei. Adesea este dificil de gãsit aceste locuri
pentru cã unii autori au indicat localitatea, ºi eventual staþiunea, dar nu ºi punctul exact sau coordonatele
geografice ale locului în care a fost gãsitã planta. Citãrilor mai vechi din literaturã sau herbare trebuie sã li se
acorde o atenþie specialã, respectiv trebuie luate în calcul modificãri ale destinaþiei terenurilor, fapt ce poate
duce la imposibilitatea recunoºterii coronimului. În cazul în care planta nu este identificatã la prima vizitã,
recomandat este sã nu se renunþe ci sã se revinã ºi sã se reia cãutarea. Faptul cã o plantã nu este gãsitã în teren
la o primã vizitã, nu înseamnã neapãrat cã aceasta nu existã într-un anumit loc sau cã a dispãrut. Dacã o plantã
este rarã ºi de talie micã, atunci e foarte posibil sã nu fie observatã, sã fie trecutã cu vederea. Precizãm cã
identificarea în teren este mai facilã dacã în echipa de inventariere sunt cel puþin 2-3 membri care sã caute
planta în acelaºi timp, pe o suprafaþã cât mai extinsã.

Un indiciu important în identificarea pe teren a unei specii, în lipsa coordonatelor geografice ºi a
toponimelor, poate fi staþiunea. Dacã, de exemplu, ºtim cã o plantã anume creºte doar pe stâncãrii calcaroase,
atunci o cãutãm doar în aceste habitate. Într-o astfel de situaþie, analiza unor hãrþi topografice ºi satelitare este
de mare ajutor. Sã luãm exemplul speciei Potentilla emilii-popii. Cele mai multe surse o raporteazã de la
Dumbrãveni, judeþul Constanþa, fãrã însã a indica ºi coordonatele geografice sau locurile exacte în care creºte
planta. Se precizeazã însã cã preferã pajiºtile pietroase, cu substrat calcaros la suprafaþã. Prin urmare vom
încerca sã identificãm pe hãrþi astfel de pajiºti. Pe hãrþile satelitare acest aspect este foarte evident, habitatele
respective apãrând alb-cenuºii, spre deosebire de pãdurile învecinate care sunt colorate verde întunecat. Astfel,
este facil sã stabilim care sunt potenþialele locuri în care am putea gãsi Potentilla emilii-popii. Prin urmare,
acestea vor fi verificate prioritar.

O datã gãsitã planta, se va trece la verificarea caracterelor morfologice pentru a fi siguri cã acestea
corespund taxonului pe care ni l-am propus a-l inventaria/monitoriza. Dupã ce avem certitudinea cã a fost
identificat taxonul corespunzãtor, se trece la întocmirea fiºei de teren. O primã evaluare vizualã va avea în
vedere aspectele privitoare la mãrimea populaþiilor ºi abundenþa indivizilor. Vor fi localizate pe hãrþi siturile/
populaþiile identificate ºi vor fi înregistrate cu GPS-ul coordonatele geografice, urmatã de consemnarea
datelor de morfologie a terenului. Este recomandat sã se realizeze ºi fotografii ale siturilor identificate astfel
încât sã fie posibilã analiza acestora ºi în laborator. Aceastã etapã are un rol important în special în eºantionarea
corectã a populaþiilor existente ºi în stabilirea informaþiilor de bazã ce ar putea fi colectate din teren.

2.3. Stabilirea modului de eºantionare

O datã identificat locul, acesta se cerceteazã amãnunþit pentru a identifica suprafeþe cu distribuþie uniformã
a speciei vizate, pe care se vor amplasa randomic staþiile de monitorizare/ploturile. În cazul speciilor foarte
rare, cu numãr redus de indivizi, se vor amplasa staþii astfel încât sã fie cuprinºi toþi indivizii.
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În cazul speciilor cu distribuþie mai largã ºi care rãspund diferit la anumiþi factori (ex. altitudine) se vor
fixa staþii de monitorizare de-a lungul unui anumit gradient, astfel încât sã fie surprinsã varietatea condiþiilor
staþionale (altitudine, tipuri de substrat, expoziþia, tipuri de fitocenoze etc.).

Unitatea de eºantionare va fi plotul. Pentru o eºantionare cât mai bunã, determinarea mãrimii, formei ºi
numãrului de ploturi se va face dupã o cercetare prealabilã a localizãrii plantei vizate, în funcþie de tipul de
habitat în care se face inventarierea, de morfologia terenului, dar ºi a caracteristicilor plantei ce urmeazã a fi
monitorizatã, de distribuþia spaþialã a acesteia. În general, se pot face ploturi de formã pãtratã. Pentru terenurile
accidentate, cu pantã mare, este mai uºor însã de lucrat cu ploturi dreptunghiulare.

Mãrimea ploturilor poate fi, în cele mai multe cazuri, de 25 m2. Acestea sunt foarte potrivite pentru
plantele de pajiºti. Dupã caz, se pot face însã ºi ploturi de 1 m2, pânã la 100 m2. Primele sunt adecvate pentru
plantele de stâncãrii (ex. Draba dorneri, Saxifraga hirculus) sau pentru situaþia în care densitatea indivizilor
speciei de interes este prea mare (ex. briofitele). Ploturile mari sunt potrivite pentru plantele de pãdure
(ex. Ruscus aculeatus) sau pentru cazurile în care densitatea indivizilor ce urmeazã a fi inventariaþi este scãzutã.
Dezavantajul alegerii unui plot mare este acela cã numãrãtoarea indivizilor devine dificilã. Dacã se opteazã
totuºi pentru ploturi de dimensiuni mari, pentru numãrarea indivizilor din plot se va folosi rama metricã (cadru
pãtrat, subîmpãrþit în pãtrate de 10/10 cm), un cadru circular cu suprafaþa de 1 m2 divizat în mai multe sectoare,
sau, pur ºi simplu, plotul va fi împârþit în sectoare astfel încât sã fie evitatã dubla numãrare a unor indivizi. În
teren, mãrimea plotului o stabileºte fiecare cercetãtor, în funcþie de condiþiile concrete de pe teren ºi de
particularitãþile speciilor pe care le are de inventariat. Recomandãm menþinerea aceleiaºi valori pentru toate
ploturile realizate pentru o specie anume, astfel încât datele sã poatã fi comparate. Ca regulã, mãrimea unui plot
ar trebui sã fie de 2-3 ori mai mare decât înãlþimea plantei vizate, înmulþitã cu ea însãºi. Exemplificãm cu
Potentilla emilii-popii care are o înãlþime de circa 0,2 m. Suprafaþa de probã, respectiv suprafaþa plotului, va fi
egalã cu 2/3 x 0,22 = 0,8-1,2 m2. Avantajoase sunt ploturile mici pentru cã este mai uºoarã colectarea datelor, mai
ales a celor privitoare la mãrimea populaþiei. În acest caz se va lucra cu un numãr mai mare de ploturi.

În ceea ce priveºte numãrul de ploturi, pentru a obþine o precizie mai mare a datelor este indicat sã se
lucreze cu un numãr cât mai mare de ploturi. Dacã suprafaþa de distribuþie a speciei de interes este redusã, se
poate realiza un singur plot. Unele populaþii sunt destul de mici, astfel încât pot fi numãrate complet. Când
arealul speciei de interes este prea mare sau dificil de eºantionat, se recomandã sã se aleagã o zonã restrânsã
pentru eºantionare, aºa-numita zonã cheie, care la scarã mai micã reflectã situaþia unei suprafeþe mai mari.
Selectarea acesteia este în general subiectivã. Pe aceastã arie cheie se pot stabili randomic ploturi mai mici sau
se pot colecta date pe întreaga suprafaþã, în funcþie de densitatea populaþiei de interes (Elzinga et al. 2007).

Se vor instala ploturi de inventariere/monitorizare în cel puþin 1-2 populaþii pentru fiecare regiune
biogeograficã în care specia este citatã în România.

Schema plotului de monitorizare 5 x 5 m (25 m2) ºi a etapelor de instalare:
1 – fixarea diagonalei, 2 ºi 3 –  fixarea corzilor laterale.

2.4. Stabilirea informaþiilor ce urmeazã a fi colectate în teren

Aceastã etapã se desfãºoarã în laborator, pe baza datelor obþinute în primele douã etape ºi þinând cont de
necesitãþile de raportare în baza art. 17 al Directivei Habitate. Informaþiile care urmeazã a fi colectate sunt
organizate sub forma unor fiºe de teren care vor fi tipãrite pe hârtie sau se vor configura pe GPS.

Fiºa de teren va cuprinde:
- date de identificare a instituþiei ºi a proiectului în cadrul cãruia se realizeazã inventarierea;
- data ºi numele celui care realizeazã inventarierea;
- numele taxonului vizat;
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- bioregiunea în care se face inventarierea;
- date privind localizarea populaþiei inventariate, inclusiv coordonate geografice pentru o identificare

ulterioarã precisã;
- date administrativ-economice privind terenul în care se face inventarierea;
- date geomorfologice
- date privind populaþia speciei vizate (mãrime, dinamicã, boli/dãunãtori, diversitate geneticã);
- date privind habitatul în care creºte specia vizatã;
- factori de presiuni ºi ameninþãri.
Fiºele de teren vor fi completate conform modelului detaliat la subpunctul 2.5.2.

2.5. Etapa obþinerii informaþiilor de bazã ºi fundamentale

Aceastã etapã presupune o serie de subetape, iar succesul realizãrii acestora depinde în mare mãsurã de
o bunã organizare. Astfel, este foarte important sã ºtim, în funcþie de specia pe care urmeazã sã o inventariem,
care este perioada cea mai bunã pentru deplasarea în teren, care sunt materialele necesare colectãrii de date,
ce date trebuie colectate, care este metodologia de colectare a acestor date etc..

2.5.1. Planificarea vizitelor în teren ºi pregãtirea materialelor necesare

Cunoscându-se toate localizãrile speciei de interes se vor planifica din timp ºi vor fi realizate deplasãrile
necesare pentru inventariere. Perioadele recomandate pentru inventariere/monitorizare sunt cele de înflorire ºi
înflorire-fructificare, când plantele pot fi identificate fãrã niciun dubiu. Pentru briofite, perioada potrivitã
pentru monitorizare este cea în care este format sporofitul, acesta fiind adesea un element esenþial în identificarea
corectã a speciilor. Privitor la aceste perioade literatura de specialitate ne oferã informaþii destul de bune, dar
trebuie avute în vedere ºi condiþiile climatice specifice fiecãrui an în parte. Este posibil ca în anii cu primãveri
timpurii sã gãsim plantele de interes înflorite mai devreme sau, în cazul unei veri secetoase, este posibil sã
constatãm cã o plantã a fructificat mai curând decât era consemnat în fiºa de descriere a taxonului. În acest
sens, vizitele preliminare în teren au un rol deosebit în stabilirea celei mai bune perioade pentru inventariere/
monitorizare. Unul din riscurile care apar în cazul în care inventarierea nu se face în perioada optimã poate fi
identificarea greºitã a speciei vizate. Astfel, dacã, de exemplu, pentru Potentilla emilii-popii alegem sã facem
inventarierea la începutul lunii mai, este posibil sã confundãm specia cu Potentilla taurica sau cu Potentilla
astracanica cu care are unele caractere comune, în cazul celor trei taxoni caracterele de diagnozã fiind în
special la nivelul florilor.

Pentru muºchi ºi ferigi este recomandatã perioada de formare a sporilor, având în vedere importanþa
taxonomicã a sporofitului la muºchi ºi a morfologiei sorilor la ferigi.

Materiale necesare: reportofon, ruletã de 5 m, cuie/þãruºi, benzi de rafie (plastic), lupã, camerã foto,
chestionare de teren (fiºe de teren), chestionare foto, carnet de teren, ziare (pentru presarea unor plante),
etichete, cadru pãtrat sau circular pentru numãrea indivizilor, presã, receptor GPS, hãrþi topografice ºi satelitare
pentru orientare în teren ºi localizarea speciilor vizate.

2.5.2. Deplasarea în teren ºi colectarea de date, întocmirea fiºei de teren

Aceastã subetapã constã în amplasarea ploturilor cu ajutorul unor þãruºi sau cuie mai mari, înfipte adânc
în sol, prinse la capãt cu o bandã coloratã pentru a fi vizibile. Þãruºii/cuiele vor rãmâne fixate în pãmânt pe
toatã perioada monitorizãrii. Pentru speciile care vegeteazã pe stânci, marcarea se poate face prin punctare cu
vopsea. În zonele cu nisip, marcajele cu þãruºi nu sunt indicate pentru cã nisipul poate acoperi marcajele. În
toate situaþiile este bine sã se fixeze repere foarte clare care vor fi notate în chestionarul de teren sau în
carnetul de teren, astfel încât sã fie posibilã identificarea sitului în cazul în care marcajele dispar în timp.
Fotografiile efectuate pot, de asemenea, ajuta în identificare plotului pe parcursul monitorizãrii.

Pentru fiecare plot, dupã instalarea acestuia, se completeazã o fiºã de teren care va primi un numãr unic.
Se va nota numele observatorului/inventariatorului, data la care se face inventarierea ºi numele taxonului.

Apoi se noteazã numele taxonului vizat ºi se bifeazã în fiºã regiunea biogeograficã corespunzãtoare locului
în care se face inventarierea.

În centrul plotului se înregistreazã coordonatele GPS cu ajutorul unui receptor GPS, precum ºi altitudinea,
date care se vor nota în fiºa de teren.

Redãm modelul unei fiºe de teren care se poate configura ºi pe GPS:
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FIªA DE TEREN
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SCHIÞA SITULUI/PLOTULUI

Modalitate de calcul a gradului de înclinare a pantei

Completarea datelor privind localizarea vizeazã: judeþul, localitatea, toponimul (numele locului în care se
face inventarierea, dacã acesta existã, în conformitate cu hãrþile topografice), ocolul silvic cãruia aparþine suprafaþa
monitorizatã (în cazul pãdurilor). Exemplu: judeþul Constanþa, localitatea ªipote, toponim Ghiolpunar, ocolul
silvic Bãneasa. Din hãrþile amenjamentelor silvice se va nota, în cazul pãdurilor, unitatea de producþie, respectiv
parcela. De asemenea, se vor nota: unitatea de relief, expoziþia solarã ºi gradul de înclinare a pantei. Acesta din
urmã se poate calcula folosind o riglã sau chiar caietul de teren, conform schiþei din figura de mai jos.
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În continuare se evaluaezã ºi se noteazã suprafaþa totalã pe care este distribuitã specia vizatã, precum ºi
suprafaþa plotului.

Datele administrativ-economice vor fi solicitate autoritãþilor locale (primãrii), ocoalelor silvice sau
administratorilor/custozilor ariilor protejate, acolo unde inventarierea se face în arii protejate ce au administraþie
sau custodie. Dacã nu vor putea fi obþinute aceste date în teren, în fiºã se va nota în dreptul lor „necunoscut“,
urmând sã se completeze ulterior, dupã documentare.

Datele geomorfologice pot fi obþinute în teren, pe baza evaluãrii vizuale ºi a unor mãsurãtori (pH,
adâncimea litierei), sau pot fi stabilite în urma analizei unor hãrþi (harta geologicã, harta solurilor, etc.). Ideal
ar fi ca în echipa de inventariere sã fie ºi un pedolog pentru colectare de date mai precise.

Un capitol important în fiºa de teren este alocat atributelor populaþiei speciei vizate, cu privire la
mãrimea populaþiilor ºi abundenþa indivizilor. Vor fi notate aspecte privind mãrimea ºi dinamica populaþiei,
bolile ºi dãunãtorii observaþi, eventualii hibrizi.

Abundenþa absolutã va fi apreciatã pe baza numãrãrii tuturor indivizilor adulþi ai speciei vizate din plot.
Pentru populaþiile cu numãr mare de indivizi (ex. Sphagnum), imposibil de numãrat chiar ºi rama metricã, se
poate face o estimare pe clase, precizând un minimum ºi un maximum: 101-200, 201-500, 501-1000 etc. În
ceea ce priveºte unitatea de numãrare, la plantele cu rizomi sau lãstari subterani se considerã, ca exemplar
separat, fiecare tulpinã individualizatã. În cazul tulpinilor marcotante se considerã exemplar izolat fiecare
plantulã înrãdãcinatã, indiferent dacã se mai aflã în legãturã cu planta mamã sau nu.

La plantele cu tufã se numãrã fie numai tufele, fie tufele ºi tulpinile din fiecare tufã. Se poate face ºi o
medie a numãrului de lãstari pe 20-30 tufe, numãrându-se apoi numai tufele ºi stabilind prin calcul numãrul
total de lãstari cu ajutorul mediei aflate.

La unele specii de plante, în special cele târâtoare, la care practic nu se pot stabili exemplare bine
individualizate, se numãrã lãstarii întâlniþi pe suprafaþa de probã, indiferent dacã au sau nu rãdãcina în acea
suprafaþã.

Având în vedere dificultatea numãrãrii indivizilor este bine sã se evalueze ºi frecvenþa, acoperirea.
În stabilirea abundenþei absolute poate apãrea o problemã în cazul plantelor care ating linia/marginea/

limita plotului. În general, recomandãm numãrãtoarea celor care ating marginea plotului pe douã laturi ale
acestuia, urmând ca cele care ating celelalte douã margini sã nu fie numãrate. Se trece apoi la aprecierea
abundenþei (numãrul de indivizi/m2) ºi a gradului de acoperire realizat de specia respectivã, în baza scãrii
Braun-Blanquet:

1 = exemplare foarte puþine;
2 = exemplare puþine;
3 = exemplare puþin numeroase;
4 = exemplare numeroase;
5 = exemplare foarte numeroase.

Distanþa dintre plante (cm) > 4000 400-4000 40-400 10-40 <10
Nr. plante/ 100m2 1-2 20 50 1500 60000
Indicii scãrii Braun-Blanquet 1 2 3 4 5

O scarã similarã, cu cinci trepte, poate fi folositã pentru plantele acvatice (ex. Aldrovanda vesiculosa),
la care nu putem vorbi de grad de acoperire, dar putem aprecia biovolumul acestora raportat la volumul apei.
Pentru aprecierea taliei indivizilor se vor mãsura cele mai mici exemplare ºi cele mai înalte. Alte dimensiuni ce
ar putea fi determinate sunt diametrul rozetei, lungimea ºi lãþimea frunzelor, a fructelor, seminþelor etc. Aceste
operaþiuni sunt însã consumatoare de timp ºi pot fi omise.

Stadiile importante în ciclul de viaþã al unei plante ºi care sunt luate în considerare în procesul de
monitorizare sunt: sãmânþã în repaus; prejuvenil – plantulã ieºitã din sãmânþã; juvenil – pânã la începutul
înfloririi; stadiu matur (adult) – perioada de fructificare regulatã; stadiu postmatur –  planta înceteazã fructificarea
ºi începe sã se usuce. Pentru stabilirea structurii pe vârste a speciei vizate, se vor numãra ºi nota separat
indivizii înfloriþi, cei fructificaþi ºi juvenilii. De asemenea, vor fi notaþi indivizii uscaþi ºi motivul care a dus la
uscarea acestora.

Se vor realiza apoi observaþii privind reproducerea. Se vor nota modalitãþile de reproducere (vegetativã,
sexuatã), potenþialul reproductiv (capacitatea de formare a drajonilor, stolonilor, bulbilor, rizomilor ºi a altor
organe de reproducere vegetativã, numãrul de seminþe/plantã, numãrul de seminþe viabile etc.). Totuºi, acolo
unde numãrul de seminþe este foarte scãzut nu se recomandã colectarea seminþelor ºi utilizarea lor în teste de
germinaþie. Este mai bine ca natura sã-ºi urmeze propriul curs! Este puþin probabil ca un numãr mic de
seminþe sã ne ajute la elucidarea cauzelor care determinã scãderea efectivelor unui taxon. Este de notorietate
faptul cã de-a lungul timpului au apãrut ºi dispãrut taxoni; de asemenea, este cunoscut cã fiecare plantã are un
apogeu al evoluþiei sale ºi un declin.
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Privitor la biologia taxonului vizat, se va nota tipul de polenizare, modul de diseminare, fenofazele
indivizilor din cadrul fiecãrui plot. În cazul speciilor entomofile, dacã nu pot fi identificate insectele polenizatoare
în teren, vor fi colectate în vederea identificãrii în laborator.

În continuare, se vor realiza observaþii privind starea de sãnãtate a indivizilor speciei vizate din
cadrul fiecãrui plot. Se vor colecta informaþii asupra eventualelor boli, dãunãtori, mortalitate etc.. În cazul
în care nu avem competenþe pentru a identifica o boalã, vom nota manifestãrile pe care le prezintã plantele
(ex. pete cenuºii pe frunze, fãrã contur bine precizat; pete circulare brune pe frunze ºi tulpini). Dacã plantele
inventariate prezintã dãunãtori, vom scrie în fiºa de teren „prezenþi“, urmând sã-i colectãm, sã-i conservãm
ºi sã-i prezentãm unui specialist în vederea identificãrii.

În final, la capitolul Atributele populaþiei, se vor nota eventualii hibrizi, dar ºi speciile foarte apropiate
din punct de vedere sistematic, cu care ar putea forma hibrizi.

Urmãtoarea secþiune din Fiºa de teren cuprinde date privitoare la habitatul speciei. Se va face mai întâi
o evaluare a suprafeþei totale a habitatului speciei în localizarea în care se face inventarierea. Apoi, pe baza
speciilor dominante ºi caracteristice, se stabiliºte tipul de habitat, conform clasificãrilor EUNIS ºi Natura
2000. De asemenea, se va nota tipul de fitocenozã (cenologia) pentru plotul în care se face inventarierea.
Dacã nu este posibilã identificarea asociaþiei, se va nota alianþa sau habitatul românesc, în conformitate cu
manualul Habitatele din România (Doniþã et al. 2005, 2006). Se va face o apreciere a gradului de acoperire
cu vegetaþie a plotului ºi se va nota în fiºã. Aceastã apreciere se face vizual, evaluându-se partea din suprafaþa
de probã acoperitã de aparatul foliar al plantelor din suprafaþa de probã. Trebuie sã precizãm cã pentru o
evaluare corectã a acestui parametru este necesarã o practicã îndelungatã. Gradul de acoperire cu vegetaþie va
fi exprimat în procente.

Înãlþimea vegetaþiei va fi apreciatã prin mãsurãtori ale plantelor mai înalte din plot. În cazul pãdurilor ºi
a tufãriºurilor se va nota stratificarea vegetaþiei, cu menþionarea principalelor specii din fiecare strat de vegetaþie.
De asemenea, vor fi numãraþi indivizii morþi/cãzuþi ai speciilor lemnoase din plot.

Un parametru important care trebuie înregistrat este bogãþia specificã a plotului. În acest sens vor fi
numãrate diferitele specii din cadrul plotului (atenþie, a nu se face confuzie cu numãrea indivizilor diferitelor
specii!). Separat de fiºa de teren, dar care va fi anexatã acesteia ºi care va purta acelaºi numãr unic de înregistrare,
se va realiza o listã cu taxonii vegetali din fiecare plot inventariat.

Vor fi apoi înregistrate ºi notate speciile rare din cadrul plotului inventariat, dar ºi alte specii Natura
2000, pe cât posibil, ºi speciile faunistice. Evaluarea plantelor rare ºi periclitate va avea în vedere Lista roºie
naþionalã (Oltean et al. 1994) ºi Cartea Roºie a Plantelor Vasculare din România (Dihoru & Negrean 2009).

Având în vedere impactul pe care l-ar putea avea speciile alohtone asupra celor autohtone, mai ales
atunci când acestea din urmã sunt rare, vor fi identificate ºi listate aceste specii ºi se va preciza abundenþa
fiecãreia în parte. Vor fi notate nu doar speciile alohtone din plot, dar ºi cele aflate în afara suprafeþei eºantionate
precizându-se distanþa lor faþã de plot.

Ultima secþiune a fiºei de teren cuprinde aspecte privitoare la presiunile ºi ameninþãrile identificate în
suprafaþa eºantionatã ºi în vecinãtatea acesteia. Se consemneazã atât impactul asupra speciei, cât ºi impactul
pe care îl execitã asupra habitatului în care creºte specia vizatã. Pentru standardizare, pentru presiunile ºi
ameninþãrile identificate, se vor folosi denumirile din nomenclatoarele stabilite în formatul de raportare în
baza art. 17 al Directivei Habitate.

De asemenea, fiºa conþine o schiþã a sitului cu indicarea poziþiei plotului pentru care s-au facut observaþiile
ºi determinãrile.

Fotografierea
Vor fi realizate fotografii de ansamblu ale locului în care se face monitorizarea, apoi se va fotografia

plotul, planta de interes (habitus + detalii de identificare), plantele însoþitoare, aspecte care vizeazã presiunile/
factorii cu impact negativ. În cazul fotografiilor de ansamblu este important de menþionat din ce direcþie s-a
fãcut fotografierea.

3. Planul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România

Pentru optimizarea deplasãrilor în teren a fost stabilit un plan de monitorizare în care au fost sintetizate
principalele informaþii utile cum ar fi: localizarea speciilor, perioada optimã, frecvenþa ºi metoda de monotorizare,
etc. (Anexa I).
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4. Înregistrarea datelor în vederea raportãrii în baza Articolului 17 al Directivei Habitate

Datele se înregistreazã în sistemul informatic naþional pentru monitorizarea speciilor ºi habitatelor
de interes comunitar SIMSHAB. Datele colectate din literatura de specialitate, precum ºi cele din herbarele
organizate la nivelul instituþiilor de referinþa la nivel naþional ºi/sau internaþional, vor fi introduse în baza de
date cu relaþionare spaþialã în baza toponimelor locale. Pe baza fiºelor de prezentare a speciilor ºi pe baza
chestionarelor de teren, beneficiind de tehnologiile GPS actuale ce permit relaþioarea spatialã directã a
observaþiilor, la nivelul bazei de date vor fi integrate atât fiºele de teren cu atribute descriptive ale observaþiilor,
cât ºi informaþia în sistem de coordonate geografice (latitudine, longitudine ºi/sau coordonate în sistem de
proiecþie naþional –  Stereo70 ºi european – ETRS89). Toate aceste informaþii vor intra în analize specifice GIS
în vederea realizãrii hãrþilor de distribuþie specifice raportãrii speciilor þintã (vezi fiºa de evaluare).

Fiºa de evaluare a speciilor de plante de interes comunitar în vederea raportãrii stãrii favorabile de conservare
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5. Analiza datelor

Analiza datelor se realizeazã cu precãdere, în sistemul naþional de monitorizare SIMSHAB, pe baza
observaþiilor privind prezenþa speciilor de plante la nivelul fiecãrei regiuni biogeografice în cadrul grilei de
10x10 km în format ETRS89, pentru evaluarea arealului de distributie. În ceea ce priveºte rãspândirea potenþialã
la nivelul fiecãrei bioregiuni, se utilizeazã metode specifice arealografiei moderne prin utilizarea modelelor
de distribuþie potenþialã a speciilor de plante supuse evaluãrii.
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În ceea ce priveºte parametrii populaþionali, aceºtia sunt evaluaþi în baza observaþiilor obþinute din
monitorizare, respectiv pe baza estimãrilor specifice fiecãrei forme de evaluare cantitativã (numãr de indivizi,
numãr de grupe de indivizi pe unitatea de suprafaþã etc).

6. Asigurarea ºi controlul calitãþii datelor

Asigurarea calitãþii datelor se realizeazã în sistemul naþional de monitorizare SIMSHAB, la nivelul
procesului de alimentare a formularelor automatizate la nivelul bazei de date, prin cheile de control. Acestea
condiþioneazã atât tipul de informaþie ce se poate/trebuie completatã la nivelul fiecarui câmp, cât ºi condiþionãrile
ce nu permit alimentarea incompletã a formularelor. Controlul calitãþii datelor completate se realizeazã atât
prin controlul constant al volumului de date adaugat/validat, cât ºi prin controlul calitãþii datelor din punct de
vedere ºtiinþific. Controlul calitãþii datelor din punct de vedere ºtiinþific se realizeazã prin alocarea unui utilizator
cu drept de validare, cercetãtor ºtiinþific cu drept de verificare/validare, a fiecarei înregistrãri, privind atât
confirmarea sursei, cât ºi poziþionarea spaþialã în funcþie de informaþia de specialitate existentã.

7. Integrarea datelor în sistemul naþional de monitorizare ºi raportare SIMSHAB

Înregistrarea datelor în sistemul naþional unitar SIMSHAB este un proces important ce va permite
organizarea într-un mod unitar a informaþiei existente, ce va sta la baza raportãrii în baza art. 17 al Directivei
Habitate. De asemenea, va facilita gestionarea înregistrãrilor istorice ceea ce va permite evaluarea tendinþelor
de evoluþie de la o periodã de raportare la alta (din 6 în 6 ani). În acelaºi timp, integrarea în sistemul
naþional va permite o standardizare unitarã, atât a metodelor de evaluare/analizã, cât ºi a celor de raportare,
minimalizând efortul potenþial în condiþiile în care vor exista modificãri asupra acestora în timp.

8. Echipamente utilizate

Deoarece, perioadele de înflorire la cele mai multe specii sunt de scurtã duratã ºi în cele mai multe
cazuri ele se suprapun, perioadele aprilie-mai ºi iunie-iulie sunt foarte încãrcate ca numãr de deplasãri, iar
numãrul de localitãþi care trebuie vizitate este foarte mare, pentru buna desfãºurare a proiectului este necesarã
monitorizarea simultanã, în echipe formate din 2-3 persoane, echipate corespunzãtor, astfel:

Echipamente de teren, de tipul: rucsacuri, huse rucsac, saci de dormit, izoprene, saltele, bocanci, sandale,
jachete, pantaloni, polare, corturi, lanterne cap, busole multifuncþionale, binocluri, aragazuri, butelii, parazãpezi,
reportofoane.

Echipament digital de cartografie, de tipul: Spatial data collecting systems - GPS (5-10m precision),
GeoExplorer Series Range Pole Bracket, TerraSync Standard Edition, GPS Pathfinder Office software, Differential
precise spatial data collecting system GPS (1-3m precision), Rugged Tablet PC, Rugged PDA, Mobile GIS
workstations

Licenþe, de tipul: Arc GIS (Arcinfo, Arceditor, ArcView), ArcPAD.
Computere portabile pentru teren, de tipul: minilaptopuri, pachete software IT, pachete software

antivirus.
Echipament foto ºi de telemetrie, de tipul: camerã foto digitalã, obiective pentru camere foto digitale,

suporturi de memorie pentru camere foto digitale, blitzuri, trepiede, acumulatori pentru camere foto digitale,
huse ºi genþi pentru camere foto digitale, telemetre laser.
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Echium russicum



GHIDUL DE MONITORIZARE A SPECIILOR DE PLANTE DE INTERES COMUNITAR din ROMÂNIA

101

CAPITOLUL 6

EVALUAREA STATUTULUI DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PLANTE

În conformitate cu documentele ºi instrumentele de raportare ale Comisiei Europene („Evaluarea ºi
raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate: Formatul de raportare pentru perioada 2007-2012,
mai 2011 - Anexa C - Evaluarea statutului de conservare pentru specii  - Assessment and reporting under
Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines, Final draft, July 2011- Annex C - Assessing
conservation status of a species), cu completãrile ºi modificãrile ulterioare (Corrigendum 1/29.11.2012
ºi Corrigendum 2/30.01.2013), matricea de evaluare generalã a statutului de conservare pentru speciile
de plante de interes comunitar va avea, ca model, urmãtorul conþinut:

Matrice de evaluare generalã pentru speciile de plante de interes comunitar
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Evaluarea stãrii de conservare a fiecãrei specii de importanþã comunitarã se realizeazã pentru fiecare
regiune biogeograficã în care specia este prezentã. În acest scop se utilizeazã matricea de evaluare generalã a
stãrii de conservare, în care, fiecare din cei 4 parametri (arealul speciei, populaþia, habitatul pentru specie,
perspective viitoare) este evaluat în raport cu valoarea sa de referinþã, acordându-se unul din cele 4 calificative,
conform cu „Metoda semaforului“, exemplificatã în matricea de mai sus, respectiv: „favorabil“ (verde),
„nefavorabil inadecvat“ (chihlimbar), „nefavorabil rãu“ (roºu) ºi „necunoscut“ (gri).

Pentru primii trei parametri s-au fãcut aprecieri în capitolele anterioare. Cu privire la  parametrul
„perspective viitoare“, acesta se evalueazã pe baza tendinþelor viitoare ºi a stãrii consemnate pentru primii trei
parametrii. Perioada de timp utilizatã pentru evaluarea perspectivelor de evoluþie este de 12 ani, respectiv 2
cicluri de raportare pornind de la raportarea prezentã.

Evaluarea generalã a stãrii de conservare a speciei pentru fiecare regiune biogeograficã în care apare,
evidenþiazã ºi tendinþele acesteia, care constituie o modificare directã, în timp, a unuia dintre parametrii
menþionaþi. Tendinþele sunt rezultate din analiza datelor de monitorizare ºi sunt bazate pe metodele de prelevare
a datelor. Acestea trebuie sã fie adecvate din punct de vedere statistic. Pentru prima raportare a României, în
absenþa unor scheme de monitoring dedicate acestui scop, tendinþele sunt rezultatul opiniei experþilor.
Notificarea tendinþelor se face prin aprecieri de tipul: de îmbunãtãþire (+), de declin (-), stabilã (=), sau
necunoscutã (x). În acest sens se utilizeazã calificativele +/-/=/x, care se stabilesc pe baza tendinþelor de
evoluþie a stãrii de conservare a speciei la nivel de regiune biogeograficã, observate pe perioada de raportare.
Tot prin calificative se pot aprecia (opþional) ºi tendinþele fiecãrui parametru de evaluare a stãrii generale de
conservare a speciei.

Evaluarea globalã a stãrii de conservare a speciei la nivelul regiunii biogeografice se realizeazã conform
anexei C a documentelor europene, în baza parametrilor menþionaþi în prezentul ghid în cadrul capitolelor 2 ºi 3.

Modul de raportare al rezultatelor. Raportarea rezultatelor privind evaluarea ºi monitorizarea speciilor
de plante de importanþã comunitarã se va face în conformitate cu cerinþele de raportare, prin mecanismul de
raportare (reporting tool) care este instrumentul realizat de Comisia Europeanã/Agenþia Europeanã de Mediu
pentru raportarea conform cu  art.17 ºi constã într-o aplicaþie de tip Microsoft Access (http://bd.eionet.europa.eu/
activities/Reporting/Article_17/ Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software).

NOTÃ:

Diferenþa dintre monitorizarea la nivel local/regional ºi monitorizarea la nivel naþional în vederea raportãrii
în baza articolului 17 din Directiva Habitate se referã la urmãtoarele:

- Articolului 17 din Directiva Habitate prevede raportarea fiecãrui Stat Membru al UE (deci este o
raportare care priveºte întreg teritoriul naþional al statului). În comparaþie, raportarea la nivel local/regional se
referã doar la un judeþ, o regiune/provincie istoricã, o arie naturalã protejatã etc.

- La nivel regional/local nu se poate realiza monitorizarea pentru fiecare regiune biogeograficã, aºa cum
este cerutã la nivel naþional. De asemenea, repartiþia geograficã în alegerea zonelor de monitorizare nu poate
fi realizatã decât la nivel naþional.

- Procentul de 100% la care se face raportarea pentru nivelul naþional este reprezentat de suprafaþa
întregii þãri. În comparaþie, procentul de 100% la nivel regional/local este reprezentat de suprafaþa totalã a
judeþului, regiunii/provinciei istorice, ariei naturale protejate etc.

- Hãrþile de distribuþie a speciilor/habitatelor de interes comunitar trebuie realizate ºi analizate pentru
distribuþia pe întreg teritoriul naþional, indiferent dacã specia/habitatul este în arie protejatã sau în afara ei.
Acest fapt, nu se poate îndeplini la nivel regional/local, deoarece datele nu pot fi corelate decât dacã analiza
se face în toate regiunile þãrii, respectiv la întreg teritoriul naþional.

- Metoda de monitorizare trebuie sã fie particularã pentru fiecare grupã de specii, dar gânditã în mod
unitar pentru a se putea realiza compatibilitatea datelor/informaþiilor cu raportarea celorlalte state ale UE.

- Ghidul european de monitorizare recomandã o grilã de 10x10 km pentru suprafaþa terestrã ºi
50x50 km pentru cea marinã. Acest fapt se poate realiza doar la nivel naþional, deoarece la nivel regional/
local nu se poate face aceastã corelare. Este posibil ca la unele arii naturale protejate de dimensiuni
reduse (sub 1 ha), aceastã grilã sã depãºeascã suprafaþa totalã a ariei protejate.

- Datele culese în monitorizarea la nivel regional/local nu pot fi extrapolate la nivel naþional, eroarea în
sistemul informaþional fiind foarte mare.
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CONCLUZII

• Pentru prima datã în România, în calitatea acesteia de stat membru care a aderat în 2007 la Uniunea
Europeanã, monitorizarea speciilor de plante se va realiza în baza unui ghid de monitorizare, cu abordare
naþionalã, care se va concentra asupra speciilor de plante de importanþã comunitarã (listate în OUG 57/2007,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 49/2011).

• Ghidul  de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România contribuie în mod
efectiv la îndeplinirea obiectivului general al proiectului Monitorizarea stãrii de conservare a speciilor de
plante din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate, respectiv este un instrument util pentru
monitorizarea adecvatã a stãrii de conservare a speciilor de interes comunitar din România, în vederea
fundamentãrii politicilor de mediu pentru conservarea biodiversitãþii, urmãrindu-se conformarea cu prevederile
acquis-ului de mediu, respectiv întocmirea raportului naþional conform prevederilor articolului 17 al Directivei
Habitate 92/43/CEE, precum ºi implementarea reþelei Natura 2000 la nivel naþional ca urmare a concluziilor
raportului ºi a activitãþilor de diseminare a informaþiilor.

• Ghidul de monitorizare conþine date sintetice privind metodologiile specifice monitorizãrii plantelor,
planul de monitorizare, descrierea celor 61 de specii de plante de interes comunitar precum ºi prezentarea
formatului de raportare în general, ºi pentru speciile de plante, în special, constituindu-se într-un preþios
vademecum pentru monitorizarea speciilor de plante, în vederea raportãrii de cãtre autoritatea competentã din
România cãtre Comisia Europeanã.

• Ghidul de monitorizare cuprinde informaþii despre speciile/genurile/subgenurile care trebuie
monitorizate, în funcþie de distribuþia acestora în cadrul regiunilor biogeografice unde se face monitorizarea,
informaþii despre sistemul cartografic utilizat, metodologia de prelevare a datelor de teren, precum ºi date
esenþiale privind formatul general de raportare ºi a celui de raport pentru speciile de plante din Anexele II, IV
ºi V ale Directivei Habitate.

• Monitorizarea presupune colectarea, verificarea ºi analiza datelor privind arealul, suprafaþa, populaþia,
distribuþia, evoluþia, habitatul speciei, starea de conservare, perspectivele viitoare, pentru raportarea din 6 în 6
ani, pe tot cuprinsul þãrii, dar diferenþiat pentru fiecare regiune biogeograficã, precum ºi introducerea acestor
date într-un sistem naþional de monitoring, în vederea raportãrii de cãtre autoritatea competentã din România
cãtre Comisia Europeanã în baza articolului 17 din Directiva Habitate 92/43 EEC.

• Ghidul de monitorizare a speciilor de plante cuprinde o primã versiune a planului de monitorizare
utilizat pentru prima raportare a României din 2013. Ulterior, acest plan este recomandabil sã se revizuiascã
pentru viitoarele perioade de raportare, ca urmare a experienþei dobândite pentru România, precum ºi ca
urmare a viitoarelor modificãri ale cerinþelor de raportare preconizate la nivelul Uniunii Europene.

• Evaluarea stãrii favorabile de conservare a speciilor de plante de interes comunitar va fi posibilã
datoritã cadrului unitar de monitorizare ºi sistemului informatic SIMSHAB care vor permite monitorizarea
biodiversitãþii ºi vor putea asigura furnizarea informaþiilor referitoare la raportare, respectiv: mãrimea populaþiilor,
tendinþele de creºtere sau scãdere a populaþiilor, a raportului faþã de condiþiile favorabile etc. Pe baza acestor
informaþii se va putea stabili statutul de conservare al speciilor (favorabil, inadecvat sau nefavorabil).

• Pentru ca statutul de conservare sã poatã fi apreciat ºi raportat periodic, colectarea datelor de teren
trebuie sã respecte metodologia ºi parametrii stabiliþi prin prezentul ghid de monitorizare. Chiar dacã se vor
aduce îmbunãtãþiri ale ghidului în versiunile viitoare, importanþã deosebitã are continuitatea, respectiv
consecvenþa cu care se vor face observaþiile în teren. Numai prin continuitatea monitorizãrii se pot obþine date
care sã surprindã dinamica evoluþiei speciilor de plante ºi a habitatului lor.
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GLOSAR DE TERMENI

1. conservare – ansamblul de mãsuri care se pun în aplicare pentru menþinerea sau refacerea habitatelor
naturale ºi a populaþiilor de specii de faunã ºi florã sãlbatice, într-o stare favorabilã, în sensul pct. 5 ºi 9;

2. habitate naturale – zonele terestre, acvatice sau subterane, în stare naturalã sau seminaturalã, ce se
diferenþiazã prin caracteristici geografice, abiotice ºi biotice;

3. tipuri de habitate naturale de interes comunitar – acele tipuri de habitate care:
a) sunt în pericol de dispariþie în arealul lor natural;
b) au un areal natural redus ca urmare a restrângerii acestuia sau datoritã faptului cã în mod natural suprafaþa

sa este redusã;
c) sunt eºantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre cele 5 regiuni

biogeografice specifice pentru România: alpinã, continentalã, panonicã, stepicã ºi ponticã. 
Aceste tipuri de habitate sunt prevãzute în anexa nr.  2;
4. tipuri de habitate naturale prioritare – tipurile de habitate naturale aflate în pericol de dispariþie, pentru

a cãror conservare Comunitatea Europeanã are o responsabilitate deosebitã, datoritã proporþiei reduse a arealului
acestora pe teritoriul Uniunii Europene. 

Aceste tipuri de habitate sunt indicate printr-un asterisc în anexa nr. 2;
5. stare de conservare a unui habitat natural – totalitatea factorilor ce acþioneazã asupra unui habitat

natural ºi asupra speciilor caracteristice acestuia ºi care îi pot afecta pe termen lung distribuþia, structura ºi
funcþiile, precum ºi supravieþuirea speciilor ce îi sunt caracteristice. Starea de conservare a unui habitat natural
se considerã favorabilã atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii:

a) arealul sãu natural ºi suprafeþele pe care le acoperã în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creºtere;
b) are structura ºi funcþiile specifice necesare pentru menþinerea sa pe termen lung, iar probabilitatea

menþinerii acestora în viitorul previzibil este mare;
c) speciile care îi sunt caracteristice se aflã într-o stare de conservare favorabilã, aºa cum este definitã la pct. 9;
6. habitat al unei specii – mediul definit prin factori abiotici ºi biotici, în care trãieºte o specie în orice

stadiu al ciclului biologic;
7. specii de interes comunitar – speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt:
a) periclitate, cu excepþia celor al cãror areal natural este situat la limita de distribuþie în areal ºi care nu

sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearcticã;
b) vulnerabile, speciile a cãror încadrare în categoria celor periclitate este probabilã într-un viitor apropiat

dacã acþiunea factorilor perturbatori persistã;
c) rare, speciile ale cãror populaþii sunt reduse din punctul de vedere al distribuþiei sau/ºi numeric ºi care

chiar dacã nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile riscã sã devinã. Aceste specii sunt localizate pe arii
geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafeþe largi;

d) endemice ºi care necesitã o atenþie specialã datoritã caracteristicilor specifice ale habitatului lor ºi/sau a
impactului potenþial pe care îl are exploatarea acestora asupra stãrii lor de conservare;

Conform cu Legea 49/2011:
- endemice, speciile de plante/animale care se gãsesc exclusiv într-o regiune/locaþie ºi care necesitã o

atenþie particularã datoritã caracteristicilor habitatului lor ºi/sau impactului potenþial al exploatãrii acestora
asupra stãrii lor de conservare;

8. specii prioritare – speciile vizate la pct. 7 lit. a) pentru a cãror conservare Comunitatea Europeanã are
o responsabilitate specialã datoritã proporþiei reduse a arealului acestora pe teritoriul Uniunii Europene. 

Aceste specii sunt indicate printr-un asterisc în anexa nr. 3;
9. stare de conservare a unei specii – totalitatea factorilor ce acþioneazã asupra unei specii ºi care pot

influenþa pe termen lung distribuþia ºi abundenþa populaþiilor speciei respective. Starea de conservare va fi
consideratã favorabilã dacã sunt întrunite cumulativ urmãtoarele condiþii:

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

b) arealul natural al speciei nu se reduce ºi nu existã riscul sã se reducã în viitorul previzibil;
c) existã un habitat suficient de vast pentru ca populaþiile speciei sã se menþinã pe termen lung;
10. sit/arie – zonã definitã geografic, exact delimitatã;
11. sit de importanþã comunitarã – situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care existã,

contribuie semnificativ la menþinerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilã a habitatelor naturale
prevãzute în anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar prevãzute în anexa nr. 3 ºi care contribuie
semnificativ la coerenþa reþelei „Natura 2000“ ºi/sau contribuie semnificativ la menþinerea diversitãþii biologice
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în regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de rãspândire,
siturile de importanþã comunitarã trebuie sã corespundã zonelor din areal în care sunt prezenþi factori abiotici
ºi biotici esenþiali pentru existenþa ºi reproducerea acestor specii;

12. arie specialã de conservare  –  situl de importanþã comunitarã desemnat printr-un act statutar, administrativ
ºi/sau contractual în scopul aplicãrii mãsurilor de conservare necesare pentru menþinerea sau restaurarea la o
stare de conservare favorabilã a habitatelor naturale ºi/sau a populaþiilor speciilor pentru care situl este desemnat;

13. exemplar – orice plantã sau animal în stare vie ori moartã sau orice parte ori derivat din acestea,
precum ºi orice alte produse care conþin pãrþi sau derivate din acestea, aºa cum sunt specificate în documentele
care le însoþesc, pe ambalaje, pe mãrci ori etichete sau în orice alte situaþii;

14. mediu natural – ansamblul componentelor, structurilor ºi proceselor fizico-geografice, biologice ºi biocenotice
naturale, terestre ºi acvatice, având calitatea de pãstrãtor al vieþii ºi generator de resurse necesare acesteia;

15. patrimoniu natural – ansamblul componentelor ºi structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice ºi
biocenotice ale mediului natural, ale cãror importanþã ºi valoare ecologicã, economicã, ºtiinþificã, biogenã, sanogenã,
peisagisticã ºi recreativã au o semnificaþie relevantã sub aspectul conservãrii diversitãþii biologice floristice ºi faunistice,
al integritãþii funcþionale a ecosistemelor, conservãrii patrimoniului genetic, vegetal ºi animal, precum ºi pentru
satisfacerea cerinþelor de viaþã, bunãstare, culturã ºi civilizaþie ale generaþiilor prezente ºi viitoare;

16. bun al patrimoniului natural – componenta patrimoniului natural care necesitã un regim special de
protecþie, conservare ºi utilizare durabilã în beneficiul generaþiilor prezente ºi viitoare;

17. peisaj – partea de teritoriu perceputã ca atare de cãtre populaþie, al cãrei caracter este rezultatul acþiunii
ºi interacþiunii factorilor naturali ºi/sau umani;

18. arie naturalã protejatã – zona terestrã, acvaticã ºi/sau subteranã în care existã specii de plante ºi
animale sãlbatice, elemente ºi formaþiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice
sau de altã naturã, cu valoare ecologicã, ºtiinþificã ori culturalã deosebitã, care are un regim special de protecþie
ºi conservare, stabilit conform prevederilor legale;

19. conservare „in situ” – protecþia ºi conservarea bunurilor patrimoniului natural în mediul lor natural de
genezã, existenþã ºi evoluþie;

20. coridor ecologic – zona naturalã sau amenajatã care asigurã cerinþele de deplasare, reproducere ºi
refugiu pentru speciile sãlbatice terestre ºi acvatice ºi în care se aplicã unele mãsuri de protecþie ºi conservare;

21. reþea naþionalã de arii naturale protejate – ansamblul ariilor naturale protejate de interes naþional;
22. reþea ecologicã a ariilor naturale protejate – ansamblul de arii naturale protejate, împreunã cu coridoarele

ecologice;
23. reþea ecologicã „Natura 2000“ – reþeaua ecologicã europeanã de arii naturale protejate ºi care cuprinde

arii de protecþie specialã avifaunisticã, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind
conservarea pãsãrilor sãlbatice ºi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeanã ºi ale Directivei
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei ºi florei sãlbatice;

24. specii indigene – speciile de plante ºi animale sãlbatice care se regãsesc în mod natural în România ºi
nu ca urmare a introducerii accidentale sau forþate de cãtre om de-a lungul secolelor;

25. specii protejate – speciile periclitate, vulnerabile, rare sau endemice, care beneficiazã de un statut legal
de protecþie;

26. specii alohtone – speciile introduse/rãspândite, accidental sau intenþionat, din altã regiune geograficã,
ca urmare directã ori indirectã a activitãþii umane, lipsind în mod natural dintr-o anumitã regiune, cu o evoluþie
istoricã cunoscutã într-o arie de rãspândire naturalã, alta decât zona de interes, care pot fi în competiþie, pot
domina, pot avea un impact negativ asupra speciilor native, putând chiar sã le înlocuiascã;

27. specii invazive – speciile indigene sau alohtone, care ºi-au extins arealul de distribuþie sau au fost
introduse accidental ori intenþionat într-o arie ºi/sau s-au reprodus într-o asemenea mãsurã ºi atât de agresiv
încât influenþeazã negativ/dominã/înlocuiesc unele dintre speciile indigene, determinând modificarea structurii
cantitative ºi/sau calitative a biocenozei naturale, caracteristicã unui anumit tip de biotop;

28. zone interioare ale ariilor naturale protejate – zonele definite ºi delimitate prin planurile de management,
în care se stabilesc mãsuri speciale de management;

29. activitãþi cu impact negativ semnificativ din vecinãtatea ariilor naturale protejate – activitãþile din
afara limitei unei arii naturale protejate, care pot genera un impact negativ semnificativ asupra habitatelor
naturale sau speciilor sãlbatice pentru care au fost desemnate; nu se aplicã în cazul ariilor naturale protejate
vizate de pct. 22;

30. comunitãþi locale – comunitãþile umane situate în interiorul sau în vecinãtatea ariei naturale protejate
care deþin proprietãþi ori desfãºoarã diverse activitãþi pe teritoriul sau în vecinãtatea ariei naturale protejate;

31. activitãþi tradiþionale – activitãþile de utilizare durabilã a resurselor naturale ºi specifice zonei respective.



GHIDUL DE MONITORIZARE A SPECIILOR DE PLANTE DE INTERES COMUNITAR din ROMÂNIA

110

AUTORII FOTOGRAFIILOR

Adenophora lilifolia  – Anca Aiftimie (foto din herbarul I)
Agrimonia pilosa  – Anca Aiftimie
Aldrovanda vesiculosa  – Mihai Doroftei
Angelica palustris  – Anca Aiftimie
Apium repens  – Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Arnica montana  – Monica Neblea
Artemisia eriantha  – Roxana Ion
Asplenium adulterinum  – Roxana Ion
Astragalus peterfii – Roxana Ion
Buxbaumia viridis – Sorin ªtefãnuþ
Caldesia parnassifolia  – Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Campanula romanica  – Paulina Anastasiu
Campanula serrata  – Paulina Anastasiu
Centaurea jankae – Paulina Anastasiu
Centaurea pontica – Paulina Anastasiu
Cirsium brachycephalum  –  Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Cladonia  (Cladina) – Roxana Ion
Colchicum arenarium  – Roxana Ion
Crambe tataria  – Roxana Ion
Cypripedium calceolus   – Valeriu Alexiu
Dianthus diutinus   – Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Dichelyma capillaceum  – Irina Goia
Dicranum viride  – Irina Goia
Draba dorneri  – Roxana Ion
Dracocephalum austriacum – Roxana Ion
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus  – Sorin ªtefãnuþ
Echium russicum  – Roxana Ion
Eleocharis carniolica  – Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Ferula sadleriana  – Roxana Ion
Galanthus nivalis  – Roxana Ion
Galium moldavicum  – Anca Aiftimie (foto din herbarul I)
Gentiana lutea   – Roxana Ion
Gladiolus palustris  – Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Himantoglossum caprinum  – Paulina Anastasiu
Iris aphylla subsp. hungarica  – Monica Neblea
Iris humilis subsp. arenaria  – Ioan Ghira
Leucobryum glaucum  – Irina Goia
Ligularia sibirica  – Roxana Ion
Lindernia procumbens  – Anca Aiftimie (foto din herbarul BUCA)
Liparis loeselii  – Roxana Ion
Lycopodium spp. – Roxana Ion
Mannia triandra  – Sorin ªefãnuþ
Marsilea quadrifolia  – Cristian Banciu
Meesia longiseta  – Sorin ªtefãnuþ
Moehringia jankae  – Paulina Anastasiu
Orthotrichum rogeri  – Irina Goia
Poa granitica subsp. disparilis  – Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Potentilla emilii-popii  – Roxana Ion
Pulsatilla vulgaris subsp. grandis  – Roxana Ion
Pulsatilla patens  – Roxana Ion
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica  – Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Ruscus aculeatus  – Roxana Ion
Saxifraga hirculus  – Roxana Ion
Serratula lycopifolia   – Roxana Ion
Sphagnum spp. – Paulina Anastasiu
Stipa danubialis  – Sorin ªtefãnuþ
Syringa josikaea  – Roxana Ion
Thesium ebracteatum  – Elena Oltu (foto din herbarul BUCA)
Thlaspi jankae  – Roxana Ion
Tozzia carpathica  – Roxana Ion
Tulipa hungarica  –  Sretco Milanovici
BUCA – Herbarul Institutului de Biologie al Academiei Române
I – Herbarul Facultãþii de Biologie Iaºi, Universitatea „Al. I. Cuza”
Fotocopertã: Astragalus peterfii, Campanula romanica,  Cypripedium calceolus, Ligularia sibirica.
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