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REZUMAT 

Tipul de habitat 6210 Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe 
substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee) este 
protejat în temeiul Directivei privind habitatele (92/43/CEE) și include o gamă largă de 
comunități de pajiști care sunt, în general, încadrate în clasa fitosociologică Festuco-
Brometea. Acesta este considerat habitat prioritar dacă este un sit important pentru 
orhidee. 

Prezentul plan de acțiune are drept obiectiv ghidarea acțiunilor necesare pentru 
menținerea și readucerea habitatului la un stadiu corespunzător de conservare în întreaga 
sa arie de extindere din UE. Acesta se adresează tuturor celor interesați și implicați în 
conservarea și gestionarea acestui tip de habitat, inclusiv organizațiilor guvernamentale și 
neguvernamentale, comunităților locale și părților interesate, specialiștilor în domeniul 
habitatelor etc. 

Pajiștile uscate seminaturale și faciesurile de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase 
sunt prezente pe aproape întregul continent european, din zona de câmpie până în zona 
de munte. Acestea se numără printre fitocenozele cele mai bogate în specii din Europa și 
sunt habitate esențiale pentru numeroase specii protejate (plante, păsări, insecte și alte 
nevertebrate, reptile și mamifere). Aceste pajiști sunt considerate a fi o prioritate majoră 
pentru conservarea speciilor de polenizatori sălbatici, precum fluturii, albinele sălbatice 
sau sirfidele, precum și pentru alte specii rare sau protejate. Ele oferă beneficii multiple și 
servicii ecosistemice, inclusiv stocarea dioxidului de carbon și prevenirea eroziunii solului. 

Majoritatea arboreturilor sunt de origine secundară, înlocuind fostele păduri termofile și 
sunt rezultatul fostelor regimuri de cosit și/sau pășunat extensiv. Arboreturile naturale de 
mici dimensiuni din aceste pajiști, care par să fie permanente și fără pășunat, apar în 
situațiile în care pădurea nu se poate dezvolta din cauza unor factori edafici, de exemplu, 
pe soluri foarte puțin adânci situate în apropierea formațiunilor stâncoase sau pe soluri 
instabile de pe pantele abrupte, deseori în combinație cu situații microclimatice uscate. În 
Europa Centrală, unele dintre aceste pajiști sunt rămășițe ale stepelor din Holocenul 
timpuriu. 

Această clasă de pajiști uscate se găsește, de obicei, pe soluri uscate, bine drenate și sărace 
în nutrienți, având un pH neutru până la alcalin.  

Potrivit rapoartelor furnizate de statele membre în 2013 în temeiul articolului 17 din 
Directiva privind habitatele, suprafața totală raportată pentru acest tip de habitat la nivelul 
UE în 20131 era de aproximativ 17 000 km2, stadiul de conservare este necorespunzător în 
toate regiunile biogeografice, iar tendința suprafeței este în scădere în cea mai mare parte 
a ariei sale de extindere. Potrivit evaluărilor perspectivelor viitoare, acest habitat este, în 
general, degradat și se preconizează că va continua să se deterioreze. 

Mai mult de jumătate (57 %) din suprafața habitatului este inclusă în rețeaua Natura 2000, 
în 4 437 de situri care acoperă o suprafață totală de aproximativ 9 700 km2. Starea de 
conservare din interiorul rețelei pare să fie mai bună decât în afara siturilor Natura 2000. 

                                                 
1 Potrivit rapoartelor furnizate de statele membre în 2013 în temeiul articolului 17 din Directiva privind 
habitatele. 
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Principalele amenințări și presiuni care conduc la regresia și deteriorarea acestor pajiști 
sunt: 

 încetarea gestionării pajiștilor. Un proces de accelerare a pierderii de suprafață se 
desfășoară în prezent într-o mare parte a ariei de extindere a habitatului ca urmare a 
dispariției activității de pășunat, care este adesea nesustenabilă din punct de vedere 
economic și, prin urmare, abandonată și lăsată succesiunii;  

 pășunatul excesiv poate avea loc, de asemenea, în anumite zone, cu un efect negativ 
asupra acestui tip de habitat adaptat la niveluri scăzute de nutrienți;  

 depunerea azotului atmosferic amenință habitatul în anumite părți ale ariei sale de 
extindere; 

 introducerea și răspândirea speciilor de plante invazive pot constitui, de asemenea, o 
amenințare și sunt adesea rezultatul altor factori, cum ar fi abandonul sau 
eutrofizarea;  

 schimbarea destinației terenurilor, cum ar fi conversia în terenuri arabile sau 
dezvoltarea de infrastructuri și cariere, pot cauza pierderea și fragmentarea 
habitatelor. Urbanizarea în zonele din apropierea aglomerărilor, de exemplu în 
împrejurimile satelor și orașelor, este raportată, de asemenea, ca o cauză a pierderii 
habitatelor pentru acest tip de habitat;  

 fragmentarea habitatelor și reducerea conectivității habitatelor sunt considerate o 
amenințare la adresa acestui tip de habitat în unele țări, uneori cu pierderi grave de 
specii specifice de insecte precum fluturii prezenți pe pajiștile uscate. 

În general, aceste pajiști trebuie menținute prin gestionare regulată prin intermediul 
cositului sau pășunatului extensiv.  

Măsurile de conservare necesare includ menținerea, refacerea și recrearea, în funcție de 
starea pajiștilor dintr-o anumită zonă. 

Sunt necesare măsuri de refacere în anumite părți din aria lor de extindere, pentru a 
recupera suprafața favorabilă, structura și funcțiile cu privire la care pajiștile sunt 
degradate sau au suferit o regresie.  

Având în vedere că sunt necesare activități regulate de cosit sau de pășunat pentru a 
asigura conservarea pajiștilor seminaturale, conservarea și gestionarea acestor habitate 
pot fi finanțate în principal prin intermediul politicii agricole comune a UE. Atât pilonul I 
(plăți directe pentru menținerea activității agricole, a programelor ecologice și a normelor 
asociate pentru asigurarea conservării pajiștilor permanente), cât și pilonul II (măsuri de 
dezvoltare rurală) sunt utili pentru susținerea gestionării pajiștilor.  

În special, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală este cea mai importantă sursă 
de finanțare pentru gestionarea pajiștilor în scopul asigurării biodiversității în majoritatea 
țărilor UE, inclusiv prin măsuri de agromediu, formare pentru fermieri cu privire la punerea 
în aplicare a măsurilor și investiții în refacere. Fondurile structurale, în principal FEDR, au 
fost utilizate pentru refacerea și gestionarea pajiștilor în mai multe țări din UE.  

Cu toate acestea, trebuie recunoscut faptul că programul LIFE a fost o sursă principală de 
finanțare pentru refacerea acestui tip de habitat până în prezent. 

Obiectivul general al prezentului plan de acțiune este de a asigura menținerea sau 
readucerea sa la un stadiu corespunzător de conservare pe termen mediu și lung. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_ro
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Cadrul de acțiune inclus în paginile următoare prezintă obiective specifice și acțiuni-cheie 
pentru atingerea acestui obiectiv general. 

Următoarele secțiuni din prezentul document oferă informații mai detaliate referitoare la 
starea acestui tip de habitat și la gestionarea conservării sale, inclusiv principalele 
recomandări care stau la baza cadrului de acțiune.   
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CADRU DE ACȚIUNE 
 
Prezentul cadru de acțiune descrie obiectivele și acțiunile-cheie ale prezentului plan de 
acțiune al UE. Acesta se bazează pe cerințele de diagnosticare și de mediu și pe 
caracterizarea acestui tip de habitat, pe stadiul său de conservare, astfel cum a fost 
raportat de statele membre, pe amenințări și presiuni, pe experiența dobândită în 
gestionarea conservării, precum și pe alte informații relevante prezentate mai detaliat în 
secțiunile corespunzătoare din prezentul document. 
 
Obiectivul general al planului de acțiune  

Asigurarea menținerii și readucerii acestui habitat la un stadiu corespunzător de 
conservare pe termen mediu și lung (până în 2030 și, respectiv, 2050), precum și 
garantarea unor perspective favorabile în contextul presiunilor și al amenințărilor. 
 
Obiective specifice pentru asigurarea conservării habitatului pe termen mediu și lung 

1. oprirea declinului zonei de habitat 6210 și prevenirea deteriorării acesteia prin 
asigurarea unei gestionări adecvate a zonelor de habitat rămase; 

2. stabilirea unor obiective de conservare pentru tipul 6210 la nivel biogeografic și 
național pentru a atinge un stadiu corespunzător de conservare pe termen lung și 
asigurarea faptului că obiectivele de conservare la nivel de sit pentru ariile speciale de 
conservare sunt conforme cu aceste obiective stabilite la nivel mai înalt; 

3. stabilirea și punerea în aplicare a unor măsuri de conservare pentru tipul 6210, inclusiv 
refacerea habitatului, în vederea atingerii obiectivelor de conservare definite la nivel 
biogeografic, național, precum și la nivel de sit;  

4. asigurarea conectivității ecologice pentru tipul 6210 la nivelul întregii arii de extindere 
a habitatului, inclusiv prin refacerea ariilor din afara rețelei Natura 2000, în 
conformitate cu obiectivele de conservare definite la nivel biogeografic și național; 

5. îmbunătățirea cunoștințelor, a evaluării stadiului de conservare și a sistemelor de 
monitorizare în ceea ce privește tipul de habitat 6210; 

6. promovarea punerii în aplicare a Planului de acțiune privind habitatele, diseminarea și 
schimbul de cunoștințe și experiență în ceea ce privește protejarea și gestionarea 
tipului de habitat 6210. 

 
Tabelul de mai jos prezintă acțiuni-cheie pentru atingerea acestor obiective, precum și 
mijloacele și datele de intrare care se impun, sfera geografică de aplicare, responsabilitățile 
și calendarul recomandat de punere în aplicare. 
 
Orientări și detalii suplimentare în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor sunt 
furnizate în diversele secțiuni ale prezentului plan de acțiune, astfel cum se indică în cadrul 
de acțiune. 
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CADRU DE ACȚIUNE – PLANUL DE ACȚIUNE AL UE PRIVIND HABITATELE – 6210 Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe 
substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee) pentru stadiul corespunzător de conservare 

SCC = stadiu corespunzător de conservare PAC = politica agricolă comună SM = stat membru N = azot 

Obiectivul 1: Oprirea declinului zonei de habitat 6210 și prevenirea deteriorării acesteia prin asigurarea unei gestionări adecvate a zonelor de 
habitat rămase 
Acțiuni-cheie  Activitățile, mijloacele și datele de intrare care se 

impun 
Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

1.1 Sprijinirea sistemelor și practicilor 
de agricultură extensivă care 
asigură gestionarea și menținerea 
corespunzătoare a habitatului 
(regimuri adecvate de pășunat sau 
de cosit) cu o finanțare adecvată (a 
se vedea secțiunile 5.1, 5.2 și 7.2 din 
prezentul document): 

- Evaluarea riscurilor legate de pierderea habitatelor și 
raportarea cu privire la amploarea pierderii potențiale 
preconizate și modul de abordare a acesteia. 
Identificarea zonelor de habitat amenințate de 
abandonarea, intensificarea sau gestionarea 
necorespunzătoare a acestui tip de habitat. 

- Identificarea și desemnarea unor zone de intervenție 
prioritare pentru conservarea acestui habitat, atât în 
interiorul, cât și în afara siturilor Natura 2000. 

- Identificarea potențialelor zone de refacere pentru a 
compensa pierderile de suprafață de la intrarea în 
vigoare a Directivei privind habitatele. 

- Asigurarea faptului că planul strategic PAC finanțează 
măsurile relevante identificate în Planul de acțiune 
privind habitatele, în special în zonele de intervenție 
prioritare identificate.  

- dezvoltarea de programe naționale și regionale de 
agromediu pentru a menține habitatul într-o stare 
bună și pentru a stimula participarea; 

- susținerea măsurilor de creștere a veniturilor din 
practici agricole; 

- acordarea de sprijin proprietarilor de ovine și 
păstorilor pentru a preveni atacurile carnivorelor 
mari și pentru a compensa daunele; 

Toate zonele în care 
habitatul este prezent 
sau poate fi readus la 
un SCC, în special în 
regiunile/zonele în care 
habitatul este 
amenințat de abandon 
sau de schimbarea 
practicilor agricole și a 
destinației terenurilor. 

Se aplică în mod special 
zonelor în care 
principalele amenințări 
sunt legate de 
subpășunat și de 
abandon (de exemplu, 
în ES, IT, FR, DE) 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii 
și al agriculturii. 
Autorități de 
management 
pentru planurile 
strategice PAC, 
agențiile de 
dezvoltare rurală. 

Asociații de 
fermieri, grupuri de 
acțiune locală. 

Acțiuni pe 
termen scurt și 
mediu (în 
următorii 2-5 
ani), cu acțiuni 
suplimentare pe 
termen lung 
pentru refacere 
(pot include 
reintroducerea la 
nivel local a 
speciilor 
extincte). 
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- furnizarea serviciilor de consultanță care 
promovează măsuri adecvate. 

- Facilitarea unor legături mai bune între proprietarii de 
animale și siturile care au nevoie de pășunat prin 
crearea de rețele locale sau de alte canale de 
comunicare și, dacă este necesar, acordarea de sprijin 
pentru achiziția de animale. 

1.2 Dezvoltarea de 
mecanisme/instrumente de 
prevenire a schimbărilor în ceea ce 
privește destinația terenurilor, care 
ar afecta habitatul din interiorul și 
din afara siturilor Natura 2000 (a se 
vedea punctul 3.4.1). 

- Instituirea unor norme adecvate la nivel național sau 
regional în cadrul PAC (condiționalitate, pajiști 
permanente, programe ecologice etc.) pentru a se 
asigura că nu se pierde niciun habitat din zonele în care 
este prezent. 

- Încurajarea statelor membre să extindă zonele de 
pajiști desemnate ca pajiști permanente sensibile din 
punct de vedere ecologic în cadrul PAC, astfel încât să 
acopere 100 % din suprafața acoperită de acest tip de 
habitat în scopul protejării de arat și de conversia în 
terenuri arabile. 

- Diseminarea informațiilor referitoare la importanța 
habitatului, la răspândirea acestuia și la zonele critice 
pentru conservarea și conectivitatea acestuia, precum și 
asigurarea unei evaluări corespunzătoare a tuturor 
efectelor pe care le poate avea schimbarea destinației 
terenurilor asupra habitatului. 

- Includerea unor norme de precauție în planul strategic 
PAC (a se vedea punctul 7.2.1) pentru a garanta că nicio 
măsură care aduce un prejudiciu habitatului, precum 
conversia unor suprafețe extinse de pajiști sau 
promovarea unor practici de utilizare intensivă a 
terenurilor, nu este finanțată din fonduri PAC în zonele 
de habitat. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii. 
Autoritățile de 
management 
pentru planurile 
strategice PAC.  
 

Acțiuni imediate 
(în cursul anului 
următor) 
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- Asigurarea faptului că reîmpădurirea nu este pusă în 
aplicare în zone importante pentru conservarea acestui 
habitat. 

- Asigurarea faptului că nu există obstacole de ordin 
practic sau juridic în calea refacerii, cum ar fi norme de 
conservare sau de compensare pentru păduri după 
succesiune, ca urmare a abandonării gestionării pajiștilor 
uscate. 

1.3 Elaborarea de instrumente prin care 
să se asigure că efectele negative 
asupra acestui habitat sunt 
evaluate în mod corespunzător, 
inclusiv impactul cumulativ al mai 
multor activități și activități în curs 
de desfășurare, precum turismul și 
activitățile recreative. 

 

- Diseminarea și furnizarea de informații cu privire la 
importanța acestui tip de habitat, la stadiul și la zonele 
sale critice și asigurarea faptului că evaluarea impactului 
și evaluarea corespunzătoare a planurilor și proiectelor 
iau în considerare în mod adecvat obiectivele de 
conservare stabilite pentru acest habitat în siturile 
Natura 2000 și în ariile sale importante din afara rețelei 
Natura 2000 (a se vedea acțiunea 2.2). 

- Promovarea unor mecanisme noi de atenuare și de 
compensare a biodiversității (sau adaptarea celor 
existente), care să prevină sau să atenueze pierderea 
tipului de habitat 6210 din cauza evoluției (atât a 
infrastructurii din zonele rurale, cât și a extinderii 
urbane) și asigurarea câștigului net al habitatului. 

Autoritățile 
competente ale SM 
pentru evaluarea 
impactului (SEA și 
EIA) și evaluarea 
corespunzătoare 
[articolul 6 
alineatul (3) din 
Directiva privind 
habitatele]. 

Acțiuni imediate 
(în cursul anului 
următor) 

1.4. Punerea în aplicare a unor măsuri 
care să asigure reducerea 
semnificativă a depunerilor de 
azot în zonele de răspândire a 
habitatelor (a se vedea 
punctul 3.4.1). 

- Identificarea unor zone critice pentru habitat în ceea 
ce privește depunerea de azot și eutrofizarea. 

- Punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a 
emisiilor de NH3 și de NOx provenite din agricultură și 
din alte surse. 

- Punerea în aplicare a limitelor 
Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor 
naționale pentru NOx și NH3. 

- Revizuirea reglementărilor regionale și naționale 
privind calitatea aerului. 

Toate zonele în care 
habitatul este prezent 
și potențial afectat de 
depunerile de azot și de 
eutrofizare, în special în 
unele țări precum BE, 
CZ, LU, NL, UK și DE. 

Autoritățile SM 
competente în 
domeniul 
conservării naturii, 
al agriculturii și al 
controlului 
poluării. 

Acțiuni pe 
termen mediu (în 
următorii cinci 
ani) 
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- Reducerea și reglementarea poluării aerului cu 
obiectivul pe termen lung de a nu depăși 
cantitățile/nivelurile critice care marchează limitele 
toleranței ecosistemelor.  

1.5. Protejarea zonelor de habitat 
împotriva impactului produs de 
zonele limitrofe care fac obiectul 
utilizării intensive. 

- Crearea unor zone tampon între habitat și pajiștile 
utilizate mai intens sau terenurile arabile, pentru a 
preveni/atenua dispersarea pesticidelor și a erbicidelor, 
pentru a diminua răspândirea buruienilor/speciilor 
invazive etc. 

Zonele de habitat care 
pot fi afectate de 
aportul de substanțe 
chimice și îngrășăminte 
de pe terenurile din 
împrejurimi. 

Autoritățile SM 
competente în 
domeniul 
conservării naturii 
și al agriculturii. 

Acțiuni pe 
termen mediu (în 
următorii cinci 
ani) 

 

Obiectivul 2: Stabilirea unor obiective de conservare pentru tipul 6210 la nivel biogeografic și național pentru a atinge un stadiu corespunzător 
de conservare pe termen lung și asigurarea faptului că obiectivele de conservare la nivel de sit pentru ariile speciale de conservare sunt 
conforme cu aceste obiective stabilite la nivel mai înalt  
Acțiuni-cheie (a se vedea 
capitolul 4.3) 

Activitățile, mijloacele, datele de intrare și resursele 
care se impun 

Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

2.1. Definirea obiectivelor de 
conservare și a abordărilor 
strategice pentru îmbunătățirea 
stadiului de conservare a 
habitatului la nivel biogeografic și 
național (a se vedea 4.3).  

- Luarea în considerare a valorilor de referință 
favorabile (rezultatul acțiunii 5.1). 

- Analizarea diversității ecologice a habitatului, 
identificarea comunităților specifice și a zonelor 
importante pentru conservarea diversității habitatului în 
întreaga UE. 

- Analizarea și revizuirea evaluărilor stadiului de 
conservare (toți parametrii) la nivel biogeografic și 
național. 

Toate regiunile 
biogeografice ale UE. 

Toate statele membre 
ale UE în care habitatul 
este prezent. 

Toate siturile Natura 
2000 desemnate 
pentru acest tip de 
habitat. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii 
și al agriculturii. 

Grupurile de lucru 
la nivel 
biogeografic. 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi 
ani). 
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- Discutarea metodologiilor, abordărilor și strategiilor în 
domeniul conservării pajiștilor în cadrul seminarelor de 
biogeografie, prin înființarea de grupuri de lucru cu 
participarea experților și a directorilor din toate țările în 
cauză. 

Experți naționali. 

2.2. Elaborarea unor strategii sau 
planuri naționale de conservare în 
scopul conservării și refacerii 
acestui tip de habitat (de exemplu, 
în cadrul strategiilor de conservare 
a pajiștilor).  

- Identificarea nevoilor de refacere în vederea 
îmbunătățirii suprafeței, a structurii și a funcției, dacă 
este cazul, precum și a modalităților de abordare a 
principalelor amenințări și presiuni. 

- Identificarea zonelor prioritare de acțiune la nivel 
regional/național, inclusiv a siturilor și a zonelor 
prioritare care necesită refacere, în care zona de habitat 
a fost pierdută/redusă sau este afectată de deteriorare, 
pentru a contribui la atingerea unui stadiu corespunzător 
de conservare în cadrul regiunii biogeografice, atât în 
interiorul, cât și în afara rețelei Natura 2000 (a se vedea 
punctele 4.4 și 5.5). 

- Elaborarea de specificații tehnice pentru pachetele de 
agromediu și pentru alte programe care vor sprijini 
conservarea tipului de habitat 6210. 

Toate regiunile 
biogeografice ale UE. 

Toate statele membre 
ale UE în care habitatul 
este prezent. 

Toate siturile Natura 
2000 desemnate 
pentru acest tip de 
habitat. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii 
și al agriculturii. 

Experți naționali. 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi 
ani). 

2.3. Revizuirea/stabilirea unor obiective 
de conservare la nivel de sit în 
cadrul siturilor Natura 2000, pentru 
a maximiza contribuția acestora la 
atingerea stadiului corespunzător 
de conservare a acestui habitat la 
nivel național, biogeografic și la 
nivelul UE (a se vedea punctul 4.4) 

- Analizarea rolului rețelei Natura 2000 pentru atingerea 
obiectivelor de conservare stabilite pentru acest habitat 
la nivel biogeografic și național. 

- Analizarea importanței relative a fiecărui sit Natura 
2000 pentru conservarea habitatului. 

- Dacă este necesar sau adecvat, revizuirea sau 
actualizarea obiectivelor de conservare pentru acest tip 
de habitat în cadrul siturilor Natura 2000. 

Toate regiunile 
biogeografice ale UE. 

Toate statele membre 
ale UE în care habitatul 
este prezent. 

Toate siturile Natura 
2000 desemnate 
pentru acest tip de 
habitat. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii 
și al agriculturii. 

Administratorii 
siturilor Natura 
2000. 
Autoritățile de 
management 
pentru planurile 
strategice PAC, 

Acțiuni pe 
termen scurt și 
mediu (în 
următorii 2-5 
ani). 

2.4. Identificarea acțiunilor strategice 
din afara rețelei Natura 2000, luând 
în considerare acoperirea 
habitatelor în cadrul rețelei și 
aspecte legate de conectivitate (a 

- Analizarea fragmentării și a aspectelor legate de 
conectivitate în ceea ce privește acest tip de habitat în 
aria sa de extindere (la nivel biogeografic și național). 
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se vedea punctele 3.4.4, 4.3, 5.4, 
5.9 și 6.3). 

- Identificarea și inventarierea zonelor importante 
pentru acest habitat în afara siturilor Natura 2000 care 
contribuie la coerența rețelei. 

agențiile de 
dezvoltare rurală. 

Asociații de 
fermieri, grupuri de 
acțiune locală. 

Experți naționali. 

Obiectivul 3: Stabilirea și punerea în aplicare a unor măsuri de conservare pentru tipul 6210, inclusiv refacerea habitatului, în vederea atingerii 
obiectivelor de conservare definite la nivel biogeografic, național, precum și la nivel de sit. 
Acțiuni-cheie Activitățile, mijloacele, datele de intrare și resursele 

care se impun 
Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

3.1 Având în vedere obiectivele de 
conservare stabilite la nivel 
biogeografic, național și la nivel de 
sit, stabilirea și punerea în aplicare 
a unor măsuri de conservare 
specifice, inclusiv refacerea 
habitatului în zonele în care tipul 
6210 este degradat și în cele în care 
acesta a dispărut (a se vedea 
capitolul 5.2). 

- Identificarea acțiunilor-cheie în siturile Natura 2000 și 
în afara rețelei Natura 2000. 
- Elaborarea, testarea și punerea în aplicare a unor 
orientări privind gestionarea habitatului prin variație 
regională, conform cerințelor. 
- Promovarea la nivel național sau biogeografic (al 
statelor membre) a instituirii unor măsuri adecvate de 
conservare a habitatelor în cadrul planurilor de 
gestionare a siturilor Natura 2000 sau al altor 
instrumente de gestionare și crearea de mecanisme de 
punere în aplicare a acestora. 
- Identificarea zonelor-cheie pentru conservarea 
habitatelor și punerea în aplicare a unor măsuri de 
gestionare adaptate în aceste zone. 
- Identificarea zonelor prioritare pentru refacerea 
habitatului și evaluarea fezabilității refacerii.  
- Alcătuirea și punerea în aplicare a unor planuri de 
refacere a pajiștilor. 
- Susținerea măsurilor de refacere și conservare: 
programe de agromediu și alte scheme de sprijin, 
inclusiv plăți pentru investiții și sprijin pentru măsurile de 
acțiune colectivă pentru creșterea veniturilor agricole 
(pilonul I și pilonul II al PAC și alte fonduri). 

Măsuri de conservare: 
toate zonele în care 
habitatul este prezent. 

Refacerea habitatului: 
zonele prioritare de 
acțiune identificate la 
nivel regional/național 
(aria de extindere 
istorică). Zonele în care 
habitatul a fost pierdut 
sau degradat recent. În 
special în țările și 
regiunile în care s-a 
pierdut o parte 
semnificativă a zonei 
istorice. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii 
și al agriculturii. 

Autorități de 
management 
pentru planurile 
strategice PAC, 
agențiile de 
dezvoltare rurală. 

Fermieri, grupuri 
de acțiune locală 

Acțiuni pe 
termen scurt și 
mediu (în 
următorii 2-5 ani) 
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- Promovarea proiectelor la scară mică sprijinite pe plan 
local, care vizează refacerea sau conservarea habitatului 
în aria sa de extindere. 

- Punerea în aplicare a monitorizării și a evaluării 
rezultatelor. 

3.2 Recrearea habitatului în zone 
adecvate (a se vedea punctul 5.3). 

- Evaluarea fezabilității recreării habitatului. 
- Alcătuirea și punerea în aplicare a unui plan de 
recreare a pajiștilor, în funcție de necesități. 
Introducerea selectivă a speciilor specifice pajiștilor prin 
intermediul fragmentelor de turbă, al însămânțării, al 
replantării sau al împrăștierii fânului verde. Asigurarea 
furnizării de semințe regionale și de material vegetativ 
pentru recrearea pajiștilor. 
- Furnizarea de asistență tehnică (experți în domeniul 
solului și al vegetației, ecologiști etc.) pentru recrearea 
habitatului. 
- Acordarea de finanțare pentru recreare: fonduri 
naționale și fonduri UE. 

Țările și regiunile în 
care s-a pierdut o parte 
semnificativă a zonei 
istorice și/sau în care 
fragmentarea trebuie 
să fie contracarată 
pentru a atinge SCC. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii 
și al agriculturii. 

Fermieri, grupuri 
de acțiune locală. 

Acțiuni pe termen 
scurt și mediu (în 
următorii 2-5 ani) 

 

Obiectivul 4: Asigurarea conectivității ecologice la nivelul întregii arii de extindere a habitatului 6210, inclusiv prin refacerea ariilor din afara 
rețelei Natura 2000, în conformitate cu obiectivele de conservare definite la nivel biogeografic și național 
Acțiuni-cheie Activitățile, mijloacele, datele de intrare și 

resursele care se impun 
Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

4.1. Având în vedere obiectivele de 
conservare stabilite la nivel 
biogeografic, național și la nivel de 
sit, instituirea unui program de 
conservare a infrastructurii verzi în 
afara siturilor Natura 2000, inclusiv 
refacerea habitatului în zone 
degradate și pierdute care sunt 
importante pentru asigurarea 
conectivității ecologice la nivelul 

- Analizarea fragmentării habitatelor și identificarea 
zonelor critice pentru conectivitate.  

- Rezultatele acțiunii 2.4. Analizarea rolului ariei din 
afara rețelei Natura 2000 cu scopul de a reduce 
fragmentarea și de a îmbunătăți conectivitatea acestui 
tip de habitat. 

- Elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii, a 
unui plan sau a unui program care să vizeze 
îmbunătățirea conectivității ecologice între zonele de 
habitat și populațiile de specii asociate relevante. 

Zonele importante 
identificate în materie de 
conectivitate la nivelul 
întregii arii de extindere 
și de răspândire a 
habitatului în toate 
regiunile biogeografice. 
 
 
 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii, 
autoritățile de 
management 
pentru FEADR și 
FEDR. 

Acțiuni pe 
termen scurt și 
mediu (în 
următorii 2-5 ani) 
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habitatului și al speciilor asociate (a 
se vedea 5.4). 

Fermieri, grupuri 
de acțiune locală, 
părți  
interesate 
relevante. 

Experți naționali. 

4.2. Punerea în aplicare a unor măsuri 
de prevenire a fragmentării 
ulterioare prin acțiuni de menținere 
sau refacere a zonelor adecvate. 

- Punerea în aplicare a unor măsuri de menținere și de 
refacere relevante în cadrul acțiunilor 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 
și 3.2. 

- Furnizarea de finanțare și sprijin pentru măsurile 
necesare pentru prevenirea fragmentării și 
îmbunătățirea conectivității din fondurile naționale și 
fondurile UE. 

 

Obiectivul 5: Îmbunătățirea cunoștințelor, a evaluării stadiului de conservare și a sistemelor de monitorizare în ceea ce privește tipul de habitat 
6210  
 
Acțiuni-cheie  Activitățile, mijloacele, datele de intrare și 

resursele care se impun 
Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

5.1. Elaborarea și punerea în aplicare a 
unor metode armonizate de 
evaluare a ariei de extindere, a 
suprafeței, a structurii și a funcțiilor, 
precum și a tendințelor și a 
perspectivelor, care să permită 
compararea stadiului de conservare 
între țări, luând în considerare 
variabilitatea habitatului în aria sa de 
extindere naturală. (a se vedea 6.1, 
6.2, 6.3) 

- Partajarea, dezbaterea și revizuirea interpretării 
tipului de habitat în rândul statelor membre, de 
exemplu în cadrul seminarelor și al evenimentelor de 
biogeografie organizate la nivelul UE. 

- Compararea și partajarea metodelor utilizate în 
statele membre și elaborarea unui set de standarde și 
metode convenite pentru evaluarea și monitorizarea 
stadiului de conservare în toate statele din aria de 
extindere. 

- Definirea valorilor de referință favorabile 
(Favourable Reference Values – FRV). 

Întreaga arie de extindere 
și de răspândire a 
habitatului. Regiunile 
biogeografice și țările în 
care este prezent 
habitatul. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii.  

Experți naționali. 

Acțiuni pe 
termen scurt și 
mediu (în 
următorii 2-5 
ani). 

5.2. Elaborarea unor metode standard 
pentru identificarea și cuantificarea 
amenințărilor și a presiunilor asupra 
acestui tip de habitat 

- Definirea metodologiilor de evaluare a amenințărilor 
și a presiunilor asupra habitatului. Analizarea 
metodelor disponibile. 
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(a se vedea 6.1, 6.2, 6.3) - Ajungerea la un acord cu privire la standardele 
comune de evaluare a amenințărilor și a presiunilor 
exercitate asupra acestui tip de habitat. 

 

Obiectivul 6: Promovarea punerii în aplicare a planului de acțiune, diseminarea și schimbul de cunoștințe și experiență în ceea ce privește 
protejarea și gestionarea tipului de habitat 6210 
Acțiuni-cheie  Activitățile, mijloacele, datele de intrare și 

resursele care se impun 
Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

6.1. Elaborarea unei strategii de 
comunicare și promovarea punerii 
în aplicare și a coordonării planului 
de acțiune.  

- Diseminarea și discutarea planului de acțiune în 
cadrul unor evenimente regionale și naționale (de 
exemplu, seminare și evenimente de biogeografie cu 
privire la Natura 2000, ateliere agricole etc.). 

- Includerea tuturor măsurilor de conservare relevante 
pentru acest tip de habitat în Cadrul de acțiune 
prioritară pentru Natura 2000 (2021-2027). 

- Promovarea obiectivelor comune și a acțiunilor 
coordonate în conformitate cu prezentul Plan de 
acțiune al UE privind habitatele pentru (6210). 

- Sprijinirea și comunicarea la nivelul UE a rolului 
pozitiv al creșterii extensive a animalelor pentru 
conservarea biodiversității. 

- Elaborarea unor mecanisme participative pentru a 
promova implicarea comunității fermierilor, 
sensibilizarea și motivarea părților interesate în 
vederea promovării gestionării adecvate a acestui tip 
de habitat. 

- Promovarea formării/sensibilizării autorităților 
locale, a organizațiilor societății civile, a factorilor de 
decizie și a altor departamente și agenții 
guvernamentale relevante cu privire la importanța 
pajiștilor seminaturale pentru biodiversitate și a 
valorilor și serviciilor pe care le oferă societății. 

Toate țările și regiunile în 
care este prezent 
habitatul. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii. 

Experți naționali. 

 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi 
ani). 
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6.2. Schimbul de informații între statele 
membre și regiuni cu privire la 
planurile de acțiune la nivel 
național/regional, precum și la 
experiențele acumulate în domeniul 
gestionării, al conservării și al 
refacerii. 

- Crearea de grupuri de experți pentru schimburi de 
experiență.  

- Organizarea și participarea la ateliere relevante, 
seminare de biogeografie și evenimente conexe. 

- Promovarea și diseminarea celor mai bune practici și 
a inițiativelor care aduc beneficii habitatului în aria sa 
de extindere. 

Autoritățile din 
statele membre 
competente în 
domeniul 
conservării naturii 
și al agriculturii.  
Agenții de 
dezvoltare rurală. 
Experți naționali. 
Fermieri, grupuri 
de acțiune locală. 
Părți interesate 
relevante.  
 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi 
ani). 
 

6.3. Elaborarea și promovarea unor 
orientări în materie de gestionare și 
a unor bune practici în ceea ce 
privește gestionarea și conservarea 
habitatelor. 

- Promovarea de grupuri de experți, ateliere, 
evenimente de biogeografie în vederea elaborării de 
orientări și a promovării celor mai bune practici. 

- Elaborarea și distribuirea de orientări pentru fermieri 
și părțile interesate relevante, promovarea și 
sprijinirea punerii în aplicare a acestora. 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi ani) 

6.4. - Elaborarea unor abordări similare 
în cadrul schemelor de sprijin (de 
exemplu, în ceea ce privește 
obiectivele și tipurile de subvenții, 
stimulente etc.). 

- Analizarea nevoilor financiare, a schemelor de 
sprijin și a stimulentelor împreună cu grupurile de 
experți în ceea ce privește finanțarea în cadrul 
proceselor de programare a finanțării din partea UE. 

- Alcătuirea unor planuri regionale. 

- Dezvoltarea unor proiecte de cooperare. 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi ani) 
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1. INTRODUCERE ȘI CONTEXT 
 
În cadrul Planului de acțiune al UE pentru natură, cetățeni și economie [COM(2017) 198 
final], Comisia Europeană, în colaborare cu statele membre și cu părțile interesate, și-a luat 
angajamentul de a dezvolta și de a promova punerea în aplicare a planurilor de acțiune ale 
UE în ceea ce privește două dintre cele mai amenințate tipuri de habitate din UE. 

Scopul prezentului plan de acțiune este de a oferi orientări în vederea menținerii și 
readucerii la un stadiu corespunzător de conservare a tipului de habitat 6210 – Pajiști 
uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase 
(FestucoBrometalia) (* situri importante pentru orhidee), care este protejat în temeiul 
Directivei privind habitatele2. 

Aceste pajiști sunt prezente pe aproape întregul continent european, din zona de câmpie 
până în zona de munte, se numără printre fitocenozele cele mai bogate în specii din Europa 
și conțin un număr mare de specii rare și pe cale de dispariție. 

Prezentul plan de acțiune se adresează tuturor celor interesați și implicați în conservarea 
și gestionarea acestui tip de habitat și în punerea în aplicare a măsurilor de conservare 
aferente, inclusiv organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, comunităților locale 
și părților interesate, specialiștilor în domeniul habitatelor etc.  

Este de așteptat ca planul de acțiune să fie utilizat: 

- pentru dezvoltarea instrumentelor necesare la nivelul UE și la nivel național și pentru 
stabilirea, promovarea și punerea în aplicare a acțiunilor în contextul politicii agricole 
(de exemplu, programe de agromediu), a proiectelor finanțate prin programul LIFE, 
precum și în contextul altor politici și acțiuni de protecție a mediului (de exemplu, 
pentru combaterea eutrofizării, a depunerilor de azot etc.); 

- pentru administratorii siturilor, ca referință pentru conceperea și punerea în aplicare 
a măsurilor de conservare și ca bază de cunoștințe pentru o mai bună înțelegere a 
gestionării pajiștilor. 

În plus, întrucât pajiștile uscate au, în general, probleme și nevoi similare în materie de 
gestionare a conservării, prezentul plan de acțiune poate fi utilizat și pentru a gestiona alte 
comunități de pajiști care nu sunt acoperite întocmai de această definiție a tipului de 
habitat. 

Comisia Europeană a publicat deja orientări în materie de gestionare pentru acest tip de 
habitat3. Prezentul plan de acțiune completează și actualizează unele dintre informațiile 
incluse în orientările în materie de gestionare menționate și încearcă să abordeze toate 
aspectele relevante, ținând seama de diferitele situații existente în distribuția geografică a 
acestui habitat. 

                                                 
2 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică – JO L 206, 22.7.1992, p. 7. 
3 A se vedea Management of Natura 2000 habitats (Gestionarea habitatelor Natura 2000): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
și, în special, * Semi-natural dry grasslands (FestucoBrometalia) 6210 [Pajiști uscate seminaturale 
(FestucoBrometalia) 6210]: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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Prezentul plan de acțiune cuprinde o descriere a tipului de habitat, a ariei sale de 
răspândire și a stadiului de conservare, precum și a relațiilor sale cu alte tipuri de habitate 
și specii protejate în temeiul directivelor UE privind natura4. Acesta analizează principalele 
amenințări și presiuni și prezintă cele mai importante acțiuni care se impun în scopul 
abordării acestora. Măsurile propuse în cadrul acestui plan de acțiune vizează conservarea 
și refacerea acestui tip de habitat, dacă este cazul, însă abordează și necesitatea de a 
îmbunătăți nivelul de cunoștințe și monitorizarea. 
 
1.1 Sfera geografică de aplicare a planului de acțiune  

Prezentul plan de acțiune acoperă toate regiunile biogeografice și statele membre ale 
Uniunii Europene în care este prezent tipul de habitat. În conformitate cu Listele de 
referință pentru regiunile biogeografice (actualizate în luna aprilie 20185), tipul de habitat 
6210 este prezent în 25 de state membre și 7 regiuni biogeografice. Unele țări au acest tip 
de habitat în mai multe regiuni biogeografice, astfel cum se prezintă în tabelul de mai jos.  
 
Tabelul 1: Statele membre în care tipul de habitat (6210) este prezent în conformitate cu Listele 
de referință 

Regiunea 

SM AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Acronime ale statelor membre.  AT: Austria; BE: Belgia; BG: Bulgaria; CZ: Republica Cehă; DE: Germania; 

DK: Danemarca; EE: Estonia; ES: Spania; FI: Finlanda; FR: Franța; HR: Croația; HU: Ungaria; IE: Irlanda; IT: 
Italia; LT: Lituania; LV: Letonia; LU: Luxemburg; NL: Țările de Jos; PL: Polonia; PT: Portugalia; RO: România; 
SE: Suedia; SI: Slovenia; SK: Slovacia; UK: Regatul Unit. 

Acronime ale regiunilor biogeografice. ALP: alpină; ATL: atlantică; BLS: a Mării Negre; BOR: boreală; CON: 
continentală; MED: mediteraneeană; PAN: panonică 

                                                 
4 Directiva privind habitatele (92/43/CEE) și Directiva privind păsările (Directiva 2009/147/CE privind 
conservarea păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, p. 7). 
5 Liste de referință – disponibile la adresa: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-

the-natura-2000-network. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. DEFINIȚIE, DESCRIERE ȘI CARACTERIZARE ECOLOGICĂ  

2.1. Definiția și descrierea habitatului 

În conformitate cu Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană (CE 
2013), tipul de habitat 6210 este format din fitocenoze care fac parte din două ordine 
aparținând clasei fitosociologice Festuco-Brometea: pajiștile stepice sau subcontinentale 
(ordinul Festucetalia valesiacae) și pajiștile din regiunile mai oceanice și submediteraneene 
(ordinul Brometalia erecti sau Festuco-Brometalia). În cel de al doilea caz, se face o 
distincție între pajiștile uscate primare din alianța Xerobromion și pajiștile semiuscate 
(seminaturale) secundare din alianța Mesobromion (sau Bromion) cu Bromus erectus6.  

Tipul de vegetație este considerat tip prioritar dacă este un sit important pentru orhidee 
care adăpostește: o gamă bogată de specii de orhidee, o populație importantă formată din 
cel puțin o specie de orhidee considerată rară sau (foarte) amenințată pe teritoriul național 
sau una sau mai multe specii de orhidee considerate a fi rare sau cu prezență excepțională 
pe teritoriul național. 

Mai multe informații referitoare la definiția habitatului în conformitate cu Manualul de 
interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană și alte sisteme de clasificare (EUNIS și 
lista europeană de verificare a vegetației) sunt incluse în anexa 1. 

Pajiștile incluse în tipul de habitat 6210 se numără printre fitocenozele cele mai bogate în 
specii din Europa în ceea ce privește numărul de specii de plante pe care le susțin pe 
unitate de suprafață, cu peste 80 de specii de plante/m2 în multe regiuni (WallisDeVries et 
al. 2002, Chytrý et al. 2015). Nivelurile cele mai ridicate de bogăție de specii de plante în 
arii cu o suprafață mai mică de 100 m2 se înregistrează, la nivel mondial, în pajiștile sărace 
în nutrienți, în special în arboreturile cosite din pajiștile bazifile semiuscate (ordinul 
Brachypodietalia pinnati din clasa Festuco-Brometea) (Janišová et al. 2011, Wilson et al., 
2012, Dengler et al. 2012, Chytrý et al. 2015). 

                                                 
6 Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, în versiunea EUR25 din Manualul de interpretare al UE 
(2003), a fost adăugat tipul de habitat 6240* care se referă în mod explicit la pajiștile stepice subpanonice 
din alianța Festucion vallesiacae, care anterior erau incluse în totalitate în tipul de habitat 6210. 
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Fitocenoze din Bromion erecti, care sunt menținute prin cosit în Carpații Albi (Iveta Škodová). 

Tipul de comunitate este caracterizat de o mare varietate de ierburi și plante, în care există 
cel puțin o reprezentare moderată a speciilor calcicole (care preferă solul bogat în calciu). 
Unele specii sunt asociate vegetației înalte, altele sunt asociate golurilor și lizierelor de pe 
suprafețele împădurite; alte specii sunt mai specifice pajiștilor deschise, atât cu vegetație 
înaltă, cât și cu vegetație scundă. Printre subtipurile mai uscate și mai extreme se numără 
un mozaic de comunități Cryptogramma foarte bogate în specii (mușchi și licheni), între 
plantele mai înalte sau în porțiuni mici de sol lipsit de vegetație aproape în totalitate. 

Majoritatea arboreturilor sunt de origine secundară, înlocuind fostele păduri termofile și 
sunt rezultatul fostelor regimuri de pășunat extensiv. În Europa Centrală, unele pajiști sunt 
rămășițe ale stepelor din Holocenul timpuriu (Chytrý et al. 2007). Arboreturile naturale de 
mici dimensiuni din aceste pajiști apar în situațiile în care pădurea nu se poate dezvolta din 
cauza unor factori edafici, de exemplu, pe soluri foarte puțin adânci situate în apropierea 
formațiunilor stâncoase, sau pe soluri instabile de pe pantele abrupte (Ellenberg și 
Leuschner 2010), care par să fie permanente și fără pășunat (de exemplu în Polonia). 

Aceste pajiști conțin un număr mare de specii rare și pe cale de dispariție, inclusiv anumite 
specii de plante enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele (de exemplu, 
Pulsatilla slavica, Gentianella anglica). Fauna de nevertebrate asociată acestui habitat, în 
special fluturi și alte nevertebrate, este, de asemenea, demnă de remarcat. Aceasta 
include o serie de specii de fluturi enumerate în Directiva privind habitatele, precum Colias 
myrmidone (anexa II) și Maculinea arion (Marele Albastru, anexa IV). Habitatul constituie 
o prioritate majoră pentru conservarea speciilor de polenizatori sălbatici, inclusiv albine 
sălbatice și alte himenoptere, muște (de exemplu sirfide, muște răpitoare, Bombyliidae), 
precum și fluturi și molii (a se vedea secțiunea 2.4 privind speciile înrudite și secțiunea 2.2 
privind beneficiile și serviciile ecosistemice). 
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2.1.1 Identificarea habitatelor prioritare 

Tipul de habitat prioritar 6210 „Pajiști uscate 
seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe 
substrat calcaros (Festuco Brometalia) * situri 
importante pentru orhidee” din zona mediteraneeană 
este extraordinar de bogat în orhidee din genurile 
Ophrys, Orchis, Neotinea și Serapias. 

Unele comunități de pajiști din Carpați sunt, de 
asemenea, renumite pentru bogăția lor în orhidee, 
aproximativ 20 de specii de orhidee întâlnindu-se în 
acest habitat (Jongepierová 1995). 

În Letonia, aceste pajiști sunt considerate a fi habitat 
prioritar atunci când adăpostesc câteva dintre 
următoarele specii de orhidee: Orchis militaris, 
O.ustulata, O.morio, O.mascula, (Auniņš 2013). 

Dificultatea de a identifica tipul de habitat prioritar 
6210* poate fi legată de natura efemeră a populațiilor 
de orhidee din anumite zone. În Irlanda, de exemplu, 
o prezență impresionantă de Ophrys apifera și Ophrys 
insectifera a fost înregistrată într-un an în cadrul unui 
sit în cursul unui studiu cu privire la pajiștile 
seminaturale, în timp ce, în anii următori, s-a 
constatat prezența unui număr mic de orhidee sau 
absența acestora (O’Neill et al. 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

Pericolul identificării unor situri drept habitat prioritar bogat în orhidee *6210 și a altora 
drept habitat neprioritar 6210 este că acestea din urmă pot fi, de fapt, situri bogate în 
orhidee care traversau o „perioadă de repaus” în ceea ce privește înflorirea orhideelor. 

Abordarea pentru monitorizarea și gestionarea celor două variante ale acestui habitat ar 
putea fi, pe de o parte, precaută și atotcuprinzătoare, toate siturile fiind tratate ca 
potențiale situri 6210* bogate în orhidee și gestionate în mod corespunzător; sau, pe de 
altă parte, ar putea fi adoptată o abordare de tipul „să așteptăm și să vedem ce se 
întâmplă”, în care siturile 6210* să fie identificate numai după ani succesivi de 
monitorizare. Pericolul prezentat de această din urmă abordare îl reprezintă faptul că 
siturile importante pentru orhidee sunt mai vulnerabile la deteriorare din cauza efectelor 
negative ale invaziei tufărișurilor și ale renunțării la germinarea semințelor de orhidee, iar 
astfel de situri ar putea fi pierdute din cauza gestionării necorespunzătoare sau a absenței 
gestionării înainte de conștientizarea adevăratei lor importanțe. 

2.1.2 Etapele dinamice ale succesiunii 

Tufărișurile și vegetația lemnoasă, care se dezvoltă odată cu relaxarea gestionării, sunt, de 
asemenea, considerate ca făcând parte din tipul de habitat 6210.  

Interpretarea și cartografierea habitatului în cadrul mozaicului cu liziere termofile și arbuști 
termofili sunt, în general, problematice. Aceste mozaicuri sunt foarte frecvente, uneori ca 
urmare a succesiunii. Manualul de interpretare a habitatelor din UE recomandă o 
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interpretare destul de extinsă a habitatului 6210, incluzând, de asemenea, unele forme de 
liziere erbacee (de exemplu, Geranion sanguinei), ca refugii-cheie pentru speciile de plante 
termofile, precum și faciesuri cu invadatori asociate acestor pajiști. 

2.1.3 Diferențe la nivel de țări și regiuni Probleme de interpretare 

Tipul de habitat 6210 include o gamă largă de comunități de pajiști care sunt, în general, 
încadrate în clasa fitosociologică Festuco-Brometea. De exemplu, în Franța sunt 
recunoscute 39 de subtipuri (Besettitti et al. 2005). 

Din cauza lipsei de cunoștințe standardizate la nivel internațional referitoare la acest tip 
de vegetație, Manualul de interpretare a habitatelor din UE (CE, 2013) a luat în considerare 
următoarele tipuri de habitate: 

- 6210 Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi 
calcaroase și 6210* situri importante pentru orhidee,  

- 6240* Pajiști stepice subpanonice, și  
- 6250* Pajiști stepice panonice pe loess.  

Aceste habitate au fost definite prin combinarea a două criterii: (i) prezența speciilor 
(sub)continentale și panonice importante din punct de vedere fitogeografic și (ii) tipul de 
substrat geologic. Cu toate acestea, conținutul acestor trei unități se suprapune în mare 
măsură, ceea ce face dificilă utilizarea lor în practica științifică și de protecție a naturii. Pe 
baza compoziției floristice, este uneori dificil să se identifice tipul de habitat căruia îi 
aparțin pajiștile din alianța Festucion valesiacae. Acest lucru a condus la interpretări 
diferite ale aceluiași tip de habitat în diferite state membre ale UE (Mucina et al. 2016). 

Clasificarea anumitor pajiști la tipul de habitat 6210 sau 6240* nu este întotdeauna 
neechivocă7. Această problemă survine, de exemplu, la frontiera dintre Polonia și 
Germania (valea inferioară a râului Oder). În Polonia, s-a decis să nu se includă deloc 6240* 
pe lista națională de referință, prin urmare, toate pajiștile termofile sunt încadrate la 6210. 
Pe partea germană a aceleiași văi, pajiști foarte similare sunt încadrate la 6240*. Acest 
lucru are drept consecință faptul că pajiștile din Germania au un grad ridicat de prioritate 
în ceea ce privește habitatul, în timp ce pajiștile din Polonia nu. Coerența abordării 
poloneze cu țările învecinate este pusă sub semnul întrebării de către experți (Jermaczek 
2008, Jermaczek-Sitak 2012, Barańska et al. 2014b).  

Franța și Italia au o interpretare diferită a pajiștilor stepice subcontinentale de Stipo 
capillatae-Poion carniolicae, care sunt considerate ca făcând parte din tipul de habitat 
6210 în Franța, în timp ce, în Italia, acestea sunt incluse în tipul de habitat 6240*. 

Clasificarea comunităților de pajiști stepice xerotermice din Europa Centrală la nivelul 
habitatelor nu este uniformă și clară în Slovacia, în România și în țările învecinate.  

În nord-estul Europei, acest tip de habitat se află la limita de nord a ariei sale de extindere, 
iar majoritatea speciilor tipice, conform cărora habitatul 6210 este descris în Manualul de 

                                                 
7 În Manualul de interpretare al UE, definiția acestui tip de habitat (6210) se suprapune parțial cu definiția 
tipului de habitat (6240*) Pajiști stepice subpanonice sau cel puțin distincția dintre aceste două tipuri nu este 

suficient de clară. Tipul de habitat 6240* a fost adăugat ulterior în cursul procesului de extindere a UE, fără 

a se corecta suprapunerea cu definiția nemodificată a tipului de habitat 6210.  
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interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană, nu sunt prezente. Acest lucru poate, de 
asemenea, să creeze probleme de interpretare. 

În plus, diferențele floristice dintre arboreturile mediteraneene și cele temperate din 
anumite tipuri de habitate de pajiști uscate au condus adesea la interpretări eronate și la 
dificultăți în ceea ce privește încadrarea anumitor arboreturi într-o categorie adecvată 
(Apostolova et al. 2014).  

Informații mai detaliate cu privire la interpretarea și definirea acestui tip de habitat în 
conformitate cu sisteme de clasificare diferite sunt prezentate în anexa 1. 
 
2.1.4 Concluzii și recomandări 

 Ar fi important să se comunice și să se revizuiască interpretarea tipului de habitat în 
rândul țărilor, în cadrul unor seminare de biogeografie și al unor evenimente relevante 
organizate la nivelul UE. Unificarea interpretării în rândul statelor membre este puțin 
probabilă; cu toate acestea, statele membre și experții naționali ar trebui să fie 
conștienți de existența unor interpretări în alte țări. Ar trebui să se promoveze schimbul 
de date de bază care ilustrează identificarea habitatelor, precum date fitosociologice, 
descrieri ale siturilor și fotografii. Standardele aferente acestui schimb de date ar putea 
fi stabilite la nivelul UE. Această chestiune ar avea de câștigat și de pe urma discuțiilor 
organizate în cadrul unor seminare comune între regiunile biogeografice (nu doar 
individuale). 

 O revizuire a definiției date pentru 6210 și 6240 în Manualul de interpretare a 
habitatelor din UE pare, de asemenea, potrivită.  

 Deoarece habitatul este adesea un element al mozaicurilor dinamice de vegetație, în 
planificarea gestionării ar trebui să se ia în considerare contextul spațial mai larg (de 
exemplu întregul mozaic). Planificarea conservării habitatelor nu ar trebui să se 
limiteze, de regulă, la porțiunile rămase ale habitatului 6210.  
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2.2 Cerințe ecologice 

Caracteristicile structurale și floristice ale acestui tip de habitat sunt puternic influențate 
de factori climatici, caracteristici topografice, condiții pedologice și practicile de 
gestionare. Înțelegerea principalelor cerințe ecologice, care pot varia la nivel național și 
local, este esențială pentru instituirea unor măsuri de conservare care să asigure un stadiu 
corespunzător de conservare a habitatului, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) 
din Directiva privind habitatele.  

2.2.1 Sol (inclusiv disponibilitatea apei și a nutrienților) 

Solurile sunt considerate ca fiind factorul cel mai important care determină compoziția 
speciilor de plante și de animale din acest habitat. Gradul de umiditate din sol se numără 
printre cei mai importanți factori de mediu responsabili de variabilitatea vegetației din 
clasa Festuco-Brometea. 

În general, această clasă de pajiști uscate se găsește pe soluri uscate bine drenate, având 
un pH neutru până la alcalin. Aceasta poate fi găsită pe soluri cu adâncime mică sau cu 
adâncime mare, pe terenuri stâncoase și lespezi calcaroase, pe soluri nisipoase, cu un 
conținut de carbonat foarte mic și cu o reacție neutră.  

Unele tipuri de pajiști uscate se dezvoltă, de asemenea, pe soluri acide sărace în baze 
(Chytrý et al. 2007) și pot fi găsite, de asemenea, rareori pe roci vulcanice bogate în baze 
(Škodová et al. 2014) sau aflorimente vulcanice calcaroase rare (Badberg în Germania). 

Factorii-cheie pentru apariția acestui tip de habitat sunt nivelurile scăzute de nutrienți și 
perioadele de secetă din sol pe timpul verii în Europa Centrală și de Nord. Pe de altă parte, 
în contextul unui climat mediteraneean, aceste comunități pot exista, de obicei, numai pe 
soluri cu umiditate mai mare, pe fundul văilor (de exemplu, în Spania); intensificarea 
secetei pe timpul verii și a eroziunii solului ar putea duce la schimbări dramatice de 
structură și de compoziție floristică, în favoarea unor specii anuale tolerante la secetă (de 
exemplu, în Italia). 

2.2.2 Topografie 

Aceste pajiști sunt prezente predominant la altitudini mici până la moderate în Europa 
Centrală și de Nord (de exemplu, 200-400 m), în timp ce pot ajunge la altitudini mai mari 
în sudul Europei, de exemplu în Spania (altitudinea poate varia între 400 și 2 000 m), Italia, 
Germania și România (întâlnite în zonele montane din regiunea Alpilor, la o altitudine 
cuprinsă între 300 și 800 m). 

Habitatul poate fi găsit pe suprafețe plane deschise, pante sau suprafețe ușor înclinate din 
locurile termofile orientate către sud sau vest (de exemplu, în Slovacia, Luxemburg, 
Polonia), pe pantele de pe văile râurilor, pe terase aluvionare la mare altitudine și la 
marginea însorită a pădurilor (Lituania).  

2.2.3 Climă 

O scădere repetată a precipitațiilor și/sau a temperaturilor pe o perioadă îndelungată 
pot/poate modifica compoziția floristică, ceea ce duce la modificări ale speciilor de animale 
asociate.  
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2.3 Habitate înrudite 

Alte tipuri de habitate sunt asociate sau în contact cu tipul 6210 și pot influența gestionarea 
acestuia. Unele habitate sunt înrudite cu tipul 6210 în ceea ce privește dinamica și 
succesiunea ecologică sau formează mozaicuri de habitate.  

Având în vedere că gradientul condițiilor de mediu ale pajiștilor uscate este continuu, 
vegetația habitatului 6210 este adesea în tranziție către alte tipuri de vegetație, inclusiv 
dune [de exemplu, 2130 * Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee (dune gri), habitate de 
tufărișuri (40A0 * Tufărișuri subcontinentale peripanonice, 5130 formațiuni de Juniperus 
communis], mai multe tipuri de pajiști și fânețe (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 
6280*, 62A0, 6410), mlaștini alcaline (7230), care pot face parte integrantă din habitatul 
complex de tip lespezi calcaroase (8240*). În anexa 1 sunt prezentate mai multe detalii 
referitoare la tipurile de habitat care pot fi asociate cu sau sunt în contact cu tipul 6210. 

Printre tipurile de habitate înrudite care pot forma mozaicuri se numără și lizierele 
termofile (de exemplu, Geranion sanguinei) și o varietate de habitate forestiere uscate, 
cum ar fi 9150, 9170, 91G0 și unele păduri mediteraneene, dacice și ilirice de stejar și de 
stejar și carpen, inclusiv mozaicuri „stepice” naturale la limita de creștere a arborilor cu 
păduri termofile de stejar Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis pe pajiști uscate dezvoltate pe sol calcaros în Austria 
Inferioară (Stefan Lefnaer) 
 

2.4 Specii înrudite 

Unele specii din anexele II, IV și V la Directiva privind habitatele și din anexa I la Directiva 
privind păsările au o legătură strânsă cu acest habitat și pot necesita o gestionare specială 
pentru conservarea acestora. Acest tip de habitat este deosebit de important pentru 
speciile de nevertebrate, inclusiv pentru polenizatori precum numeroase himenoptere 
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aculeate, taxoni de muște și specii de fluturi. O serie de specii relevante sunt menționate 
mai jos.  

Plante 

Pajiștile semiuscate sunt bogate în specii de plante rare și protejate, inclusiv trei specii 
enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele: 

Gentianella anglica (gențiana timpurie) este o plantă anuală rară endemică din Regatul 
Unit. Aceasta se întâlnește pe pajiștile calcaroase, în special pe pante abrupte, orientate 
către sud, care primesc perioade mai lungi de lumină solară și unde adâncimea solului este 
foarte mică (2-5 cm) și, prin urmare, fertilitatea este foarte scăzută (WCC 1999). În 
majoritatea zonelor sale, vegetația se încadrează în tipul de habitat 6210. Aceasta crește 
pe soluri lipsite de vegetație sau pe turbă subțire menținută deschisă printr-o combinație 
de pășunat și călcat în picioare de către animale pe soluri subțiri, aride. În turbă densă, 
aceasta este umbrită și nu poate concura cu alte specii mai viguroase. G. anglica a 
înregistrat un declin accentuat începând din anul 1970, în mare parte din cauza aratului și 
a fertilizării vechilor pajiști calcifile, precum și a abandonării activității de pășunat pe 
pajiștile rămase. 

Pulsatilla slavica* este o plantă endemică din Carpații de Vest în Polonia și Slovacia și este 
inclusă ca specie prioritară în anexa II la Directiva privind habitatele. În Slovacia, planta se 
găsește pe pante stâncoase acoperite cu iarbă și în păduri de pin relicte, rareori și în 
pădurile de fag de pe terenurile calcaroase și dolomite, din zonele deluroase până la 
centura de vegetație subalpină. Recoltarea acestei plante a fost considerată o amenințare 
semnificativă în Polonia. În Slovacia, aceasta este amenințată de pierderea habitatului din 
cauza năpădirii buruienilor sau a împăduririlor (în principal Pinus sylvestris și P. nigra), a 
eroziunii solului și a călcatului din jurul traseelor turistice, a recoltării plantelor și a 
extracției pietrei (Mereďa și Hodálová 2011). 

Himantoglossum adriaticum este o orhidee endemică europeană rară și este pe cale de 
dispariție în multe țări. Ea crește pe solurile calcaroase de pe pajiștile naturale și 
seminaturale, uscate și mezofile sau din zonele împădurite deschise și este limitată la o 
regiune mică de-a lungul coastei adriatice din Europa Centrală și de Sud-Est. H. adriaticum 
crește cel mai frecvent pe pajiștile care pot fi caracterizate ca stare de succesiune 
secundară a clasei de vegetație Festuco-Brometea (Bódis et al. 2018). Aceasta face obiectul 
mai multor amenințări, printre care se numără și intensificarea agriculturii, gestionarea 
pădurilor, abandonarea terenurilor, speciile invazive și recoltarea. Ea se găsește în zonele 
protejate din aria sa de extindere și se recomandă monitorizarea continuă a populațiilor 
(Dostalova et al. 2013). 



 

26 

 
Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Păsări 

Aceste pajiști oferă habitate unui număr mare de specii de păsări amenințate sau rare, 
dintre care multe sunt enumerate în anexa I la Directiva privind păsările. Mai multe păsări 
de pradă precum Falco biarmicus (șoimul sudic), Pernis apivorus (viesparul), Circaetus 
gallicus (șerparul european) și Circus pygargus (eretele sur) folosesc aceste pajiști ca zone 
de vânătoare în timpul sezonului de reproducere și, prin urmare, este important să se 
asigure prezența animalelor cu care se hrănesc, cum ar fi mamiferele mici și păsările 
galinacee. O resursă de hrană abundentă reprezintă o cerință esențială pentru păsările de 
pradă care iernează pe pajiștile uscate. Toate aceste păsări de pradă au nevoie de zone 
întinse și deschise pentru vânătoare, cu vegetație mai înaltă adecvată pentru locurile de 
odihnă și înnoptat (Croft și Jefferson 1999). 

Numeroase specii de paseriforme, inclusiv Emberiza hortulana (presura de grădină), Sylvia 
nisoria (silvia porumbacă), Lullula arborea (ciocârlia de pădure) și Lanius collurio 
(sfrânciocul roșiatic) folosesc acest habitat pentru cuibărit, odihnă și înnoptat și au fost 
puternic afectate de modificări ale practicilor agricole. Alte păsări enumerate în anexa I 
care se reproduc pe aceste pajiști includ Burhinus oedicnemus (pasărea ogorului) și 
Calandrella brachydactyla (ciocârlia de stol).  

Acest habitat este, de asemenea, important pentru alte specii de păsări precum Lanius 
excubitor (sfrânciocul mare), Emberiza cia (presura de munte), Emberiza citronella 
(presura galbenă) și Caprimulgus europaeus (caprimulgul). 

Pierderea, fragmentarea și deteriorarea habitatului prin intermediul modificărilor 
survenite în agricultură au un impact direct asupra speciilor de păsări. Lipsa gestionării din 
cauza abandonării activităților agricole sau a intensificării activităților agricole, precum și 
utilizarea sporită a pesticidelor, a îngrășămintelor artificiale și a gunoiului de grajd lichid, 
conduc la un număr mai mic de nevertebrate. Disponibilitatea redusă a acestei surse 
importante de hrană pe timp de iarnă a condus la o scădere generală și continuă a ariei de 
răspândire a acestor specii de păsări în UE. În plus, perturbarea care rezultă din activitățile 
umane în timpul sezonului de reproducere este responsabilă de eșecul reproducerii. 
 
Nevertebrate 

Tipul de habitat 6210 constituie o prioritate majoră pentru conservarea speciilor de 
polenizatori sălbatici, inclusiv albine sălbatice și muște, precum și fluturi și molii. 
Numeroase albine, viespi, lăcuste, greieri, muște răpitoare (Asilidae), sirfide (Syrphidae), 
muște-albină (Bombyliidae) și alte insecte și păianjeni sunt caracteristice acestui habitat și, 
din această cauză, o gamă diversă de nevertebrate prădătoare și parazite sunt, de 
asemenea, specii tipice.  

Pajiștile calcaroase sunt deosebit de bogate în specii de furnici, deoarece favorizează 
condițiile uscate și calde pe pajiștile denivelate sau stâncoase. Acest habitat are, de 
asemenea, o faună bogată a solului – artropode, nematozi, larve de insecte și râme de mici 
dimensiuni. Pajiștile pășunate (pășunile) au o diversitate de nevertebrate saprofage (care 
se hrănesc cu materii organice aflate în descompunere) (insecte, acarieni, nematozi) care 
depind de excrementele animalelor erbivore.  

Aceste pajiști oferă, de asemenea, resurse importante de nectar și polen pentru un număr 
mult mai mare de insecte generaliste. În timpul sezonului de înflorire, pajiștile adăpostesc 
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o mare diversitate de fluturi și alte insecte antofile (care vizitează florile) – cărăbuși, albine 
și viespi, tripși, sirfide și alte muște. Un studiu care a combinat date referitoare la 
răspândire și productivitatea nectarului la diferite specii cu flori din Regatul Unit (Baude et 
al., 2016) a constatat că pajiștile calcaroase reprezintă unul dintre habitatele care produc 
cea mai mare cantitate de nectar pe unitate de suprafață din cele mai diverse surse de 
plante. 

Speciile de fluturi asociate acestui habitat sunt demne de reținut și includ o serie de specii 
cu cerințe ecologice specializate. Pajiștile calcaroase uscate sunt habitatele cele mai 
bogate în specii de fluturi din Europa (van Swaay, 2002, 2006). Din cele 576 de specii 
raportate ca fiind indigene în Europa, 274 (48 %) au fost menționate ca fiind prezente pe 
pajiști calcaroase uscate, chiar mai mult decât pe pajiști alpine și subalpine (unde au fost 
raportate 261 de specii) (WallisDeVries și Van Swaay 2009). Patruzeci și patru dintre aceste 
274 de specii de fluturi (16 %) sunt endemice și sunt limitate la Europa. Din cele 71 de specii 
considerate amenințate în Europa, 37 (52 %) pot fi găsite pe pajiști calcaroase. Speciile 
tipice includ numeroase specii de insecte specifice sorbestrelei (Zygaena) și Hesperiidae, 
precum și fluturi atrăgători de mari dimensiuni, cum ar fi fluturele mahaon (Papilio 
machaon) sau coada rândunicii (Iphiclides podalirius). 

Printre speciile de fluturi caracteristice 
pajiștilor calcaroase se numără și speciile 
enumerate în Directiva privind habitatele 
Colias myrmidone (anexele II și IV) și 
Maculinea arion (anexa IV), ambele fiind 
extrem de amenințate.  

Specia Colias myrmidone este considerată a fi 
cel mai rău caz de declin al unei specii de 
fluturi la scară europeană. Aceasta a dispărut 
deja din majoritatea țărilor incluse în aria sa 
de extindere europeană și, în cazul în care nu 
se iau măsuri în scurt timp, speciile vor fi 
pierdute din Europa. Reintroducerea acestei 
specii ar trebui luată în considerare în toate 
țările și regiunile în care a dispărut în ultimii 
ani, cu condiția refacerii unui habitat 
suficient, în conformitate cu Planul de acțiune 
al UE privind speciile (Marhoul și Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Specia Parnassius apollo este asociată acestui tip de habitat în regiunea boreală în care se 
găsește în zonele de joasă altitudine8. În Croația, Proterebia afra dalmata se găsește în 
acest habitat, iar în sud-estul Europei, specia Pseudophilotes bavius este tipică acestui 
habitat. Pajiștile calcaroase uscate sunt, de asemenea, considerate habitate de 
reproducere adecvate pentru Euphydryas aurinia și Lycaena dispar (fluturele roșu de 
mlaștină) (Rūsiņa, 2017).  

                                                 
8 Butterfly Conservation Europe a propus ca această specie să fie adăugată ca specie tipică a tipului de 
habitat în cadrul Seminarului aferent regiunii biogeografice boreale (2012). În Alpi și în ariile de extindere 
asociate, aceasta se găsește numai în etajele subalpine cuprinse între 750 și 2 000 m, în tipul de habitat 
6170. 
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Pajiștile calcaroase uscate sunt habitate importante pentru numeroase himenoptere 
aculeate precum albinele sălbatice, viespile și viespile-ferăstrău. Majoritatea albinelor 
solitare sunt specializate pe anumite specii de plante ca sursă de polen și multe dintre 
acestea sunt specializate pe specii care cresc pe pajiști calcaroase. De exemplu, în Regatul 
Unit, aceste habitate pot adăposti peste 80 de specii, 14 fiind strâns asociate cu habitatul 
(Falk, 2015). Unele specii de albine depind de o singură familie sau de un singur gen de 
plante specific(ă) pajiștilor calcaroase, de exemplu Melitta dimidiata de Onobrychis sp. și 
Andrena hattorfiana de Knautia arvensis. Aceste albine au o legătură foarte strânsă 
deoarece depind de polenul colectat pentru a-și aproviziona cuiburile. Un număr 
considerabil de muște (Diptera) aparțin, de asemenea, speciilor tipice, cu adaptări la 
condițiile de secetă, cum ar fi, de exemplu, muștele-albină (Bombyliidae), câteva sirfide 
(Syrphidae: speciile Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella), muștele răpitoare (Asilidae), 
care necesită condiții însorite și foarte calde și sunt deseori o caracteristică a colinelor cu 
pajiști calcaroase. Muștele-albină și albinele necesită o structură deschisă și eterogenă a 
pajiștilor la scară redusă (5-10 cm). O structură monotonă a pajiștilor nu este benefică 
pentru albinele care cuibăresc la sol sau pentru insectele prădătoare, cum ar fi furnicile și 
gândacul tigru (Cicindelinae). 

Numeroase specii rare de lăcuste, cum ar fi Saga pedo, Gomphocerippus rufus și 
Stenobothrus lineatus și de greieri precum Gyrillus campestris sunt, de asemenea, asociate 
cu aceste pajiști (Alexander 2003, Sardet et al. 2015). 

A se vedea secțiunea 5.1.3 pentru o discuție referitoare la cerințele în materie de 
gestionare în ceea ce privește nevertebratele. 

Reptile 

Reptilele legate de acest habitat în anumite părți din aria lor de răspândire includ: 
Coronella austriaca (șarpele de alun), Zamenis longissimus (șarpele lui Esculap), Hierophis 
viridiflavus, Lacerta agilis (șopârla de câmp), Lacerta bilineata, Podarcis muralis (Bensettiti 
et al. 2005). 

Mamifere 

Anumite specii de mamifere sunt specifice acestui 
tip de habitat, în special rozătoarele mici. 
Popândăul european (Spermophilus citellus), 
enumerat în anexele II și IV la Directiva privind 
habitatele, necesită un strat redus de turbă (10-
20 cm), de regulă pe pajiști uscate și stepe. Aceste 
condiții se pot pierde atunci când pășunatul 
încetează, iarba crește necontrolat și se dezvoltă 
tufișuri (Janák et al. 2013).   

  Popândăul european (Michal Ambros) 

2.5 Servicii și beneficii ecosistemice 

Pajiștile calcaroase prezintă beneficii importante pentru societate (producție, ocuparea 
forței de muncă), mediu și biodiversitate, deși aceste beneficii nu sunt întotdeauna 
binecunoscute sau înțelese. Aceste pajiști sunt utilizate pe scară largă pentru pășunatul 
animalelor în întreaga UE, generând venituri pentru comunitățile locale din aria lor de 
răspândire. Printre serviciile și beneficiile ecosistemice oferite de habitat se numără 
serviciile de polenizare, prevenirea eroziunii solului, sechestrarea carbonului, valorile 
estetice și recreative.  
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După cum se arată în secțiunea anterioară, aceste pajiști sunt habitate esențiale pentru 
numeroase specii protejate din UE (plante, păsări, fluturi, reptile și mamifere), precum și 
pentru alte animale sălbatice erbivore, cum ar fi cervidele și rozătoarele. Tipul de habitat 
6210 constituie o prioritate majoră pentru conservarea speciilor de polenizatori sălbatici, 
în special albine sălbatice dar și muște, precum și fluturi și molii. 

În plus, în timp ce solurile culturilor gestionate intensiv sunt deficitare în ceea ce privește 
sechestrarea carbonului, pășunile pot capta între 0,3 și 0,6 tone de carbon pe hectar pe an 
(DEFRA, 2007). 

Pajiștile uscate și stepele reprezintă arealele strămoșilor sau rudelor apropiate ale mai 
multor plante pe care le utilizăm frecvent (precum busuiocul sălbatic, măghiranul sălbatic, 
cimbrul sălbatic), ale bulbilor de grădină, precum și ale mai multor condimente și plante 
medicinale (AEM 2001). 

Tipul de habitat 6210, vizibil bogat în specii (plante cu flori, insecte, păsări răpitoare), are, 
de asemenea, o valoare recreativă ridicată. Acest tip de pajiște este de mult timp o 
caracteristică importantă a peisagisticii și a aprecierii spațiului rural.  
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2.6 Distribuție geografică 

2.7.1. Suprafața raportată de statele membre 

Tipul de habitat este prezent în 25 de țări și 7 regiuni biogeografice9. Toate statele 
membre au raportat actuala arie de extindere a acestui tip de habitat și suprafața actuală 
acoperită de acesta (în temeiul obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 17 din 
Directiva privind habitatele10). Suprafața totală raportată în 2013 a fost de 16 732 km2. 
Tendința în ceea ce privește suprafața a fost raportată ca fiind în scădere în aproape 
jumătate dintre evaluări. Cea mai mare suprafață a habitatelor se află în regiunea 
mediteraneeană, în timp ce cea mai mare arie de extindere se află în regiunea 
continentală. 

 
Figura 2: Suprafața (km2) și aria de extindere a tipului 6210 pentru fiecare regiune biogeografică: 
alpină (ALP), atlantică (ATL), a Mării Negre (BLS), boreală (BOR), continentală (CON), 
mediteraneeană (MED) și panonică (PAN).  
 

Deși tipul de habitat este prezent în 25 de țări, aproape 90 % din suprafața raportată a 
acestuia se află pe teritoriul a 5 țări (IT, FR, RO, ES și BG).  

                                                 
9 În conformitate cu Listele de referință ale UE. 

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 
10 Set de date de la articolul 17 care conține date tabulare, astfel cum au fost raportate de către toate statele 
membre (cu excepția Croației) pentru perioada 2007-2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-
format. Trebuie subliniat faptul că, în cazul de față, există probleme în ceea ce privește calitatea datelor din 
rapoartele prevăzute la articolul 17; așadar, informațiile din prezentul plan de acțiune care se bazează pe 
aceste date trebuie să fie preluate cu precauție și considerate orientative. 

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format


 

32 

 
Italia a raportat cea mai mare suprafață a tipului de habitat 6210 (6 407 km2) în 
perioada 2007-2012, urmată de Franța (3 028 km2), România (2 200 km2), Spania 
(1 915 km2) și Bulgaria (1 258 km2). 

 
Figura 4: Suprafața habitatului (km2) aferentă 6210 în statele membre  

 
Figura 5: Suprafața ariei de extindere (km2) a 6210 în statele membre  

 

IT: 38

FR: 18

RO: 13

ES:11

BG: 8

UK: 3

Figura 3: 6210 - Procentaj din suprafața totală UE în fiecare SM
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Figura 6: Suprafața (km2) a 6210 pe stat membru în fiecare regiune biogeografică (în conformitate 
cu raportarea prevăzută la articolul 17 pentru perioada 2017-2012) 

2.6.1. Tendința suprafeței 

Tendința în ceea ce privește suprafața a fost raportată ca fiind în scădere în aproape 
jumătate dintre evaluările aferente perioadei 2007-201211. Tendința a fost de creștere 
doar în 4 % din evaluări (BE în regiunile ATL și CON). În 16 % din evaluări nu au fost furnizate 
informații cu privire la tendința suprafeței (BG în regiunile ALP, BLS și CON; ES în regiunea 
MED; LU în regiunea CON și PL, în regiunile ALP și CON).  
 

 

Figura 7. Tendința în ceea ce privește suprafața tipului de habitat 6210: 
numărul de evaluări raportate în fiecare categorie de tendințe 

 

 

                                                 
11 În total, au fost raportate 45 de evaluări pentru tipul de habitat 6210 în 24 de state membre (Croația nu 
a transmis un raport în perioada 2007-2012) și șapte regiuni. 
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2.6.2 Distribuția tipului de habitat 6210 în rețeaua Natura 2000 

Aproximativ 57 % din suprafața totală a acestui tip de habitat din UE este inclus în 
rețeaua Natura 2000.  

Habitatul este raportat cu o prezență semnificativă12 în 4 437 de situri Natura 2000. 

Regiunea în care tipul 6210 este prezent într-un număr mai mare de situri Natura 2000 
este regiunea continentală. În această regiune, peste 50 % dintre siturile care includ acest 
habitat se află în Germania, Italia și Franța.  

Cu toate acestea, suprafața estimată a habitatului 6210 acoperită de rețea este cea mai 
mare în regiunea biogeografică mediteraneeană.  

Italia are cea mai mare suprafață a tipului de habitat 6210 inclusă în Natura 2000, însă, 
atunci când se analizează numărul de situri în care habitatul este prezent, Germania are 
un număr mare de situri în general cu o suprafață mică a acestui habitat, iar dimensiunea 
medie a siturilor este foarte mică. Alte state membre, precum Bulgaria, au doar un număr 
mic de situri, însă cu o suprafață mare a habitatului. 

 

 

Figura 9: Suprafața totală a tipului de habitat 6210 în cadrul rețelei Natura 2000 în fiecare stat 
membru 

 

                                                 
12 Fără a include siturile în care tipul de habitat este raportat cu reprezentativitate D: prezență 
nesemnificativă. 
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Figura 10. Numărul de situri Natura 2000 în care tipul de habitat 6210 este prezent în fiecare stat 
membru 

 
Procentul din suprafața habitatului inclusă în Natura 2000 a fost, de asemenea, estimat 
pentru fiecare stat membru în fiecare regiune biogeografică din setul de date prevăzut la 
articolul 17, derivat din suprafața totală raportată a habitatului și suprafața din cadrul 
rețelei Natura 2000 (a se vedea tabelul 4 de mai jos). 
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Tabelul 4. Suprafața și ponderea tipului de habitat 6210 în cadrul rețelei Natura 2000 (din setul 
de date prevăzut la articolul 17, 2013) 

Regiune 
biogeografică SM 

6210 – Supra
fața totală 
(km2) 

6210 – Suprafața 
în cadrul Natura 
2000 (km2) 

% în rețeaua 
Natura 2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR N/A  N/A N/A 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPINĂ   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE N/A 1,94 N/A 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTICĂ   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

A MĂRII NEGRE   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREALĂ   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR N/A N/A N/A 
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CON IT 1218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1300,00 1200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

CONTINENTALĂ   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR N/A N/A N/A 

MED IT 4015,25 1557,46 39 

MED PT N/A 284,00 N/A 

MEDITERANEEANĂ   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANONICĂ  137,58 117,10 85 % 

TOTAL UE 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. STADIU DE CONSERVARE, AMENINȚĂRI ȘI PRESIUNI 

3.1 Stadiul de conservare și tendințele 

Stadiul de conservare este necorespunzător și se deteriorează în cea mai mare parte a 
ariei de extindere a habitatului, în conformitate cu rapoartele statelor membre 
transmise în temeiul articolului 17 din Directiva privind habitatele.  
Stadiul de conservare în interiorul rețelei Natura 2000 este mai bun decât în afara 
acesteia (35 % din suprafața habitatului din rețeaua Natura 2000 se află într-un stadiu de 
conservare excelent, aproximativ 55 % se află într-un stadiu bun de conservare și mai puțin 
de 10 % se află într-un stadiu de conservare mai puțin bun).  
Utilizarea unor metode armonizate ar permite o mai bună comparare a evaluărilor 
stadiului de conservare, cel puțin între țările care aparțin aceleiași regiuni biogeografice. 

Informațiile incluse în această secțiune se bazează în principal pe datele raportate de 
statele membre pentru perioada 2007-2012 și sunt incluse în setul de date prevăzut la 
articolul 1713. Sunt incluse și anumite date din ultimele rapoarte transmise de statele 
membre în 2019 cu privire la stadiul de conservare și tendințele raportate pentru 
perioada 2013-2018. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aceste date, disponibile 
în prezent de la AEM14, ar putea totuși să necesite o anumită revizuire. 

Metodologia utilizată pentru evaluarea stadiului de conservare depinde de date provenite 
dintr-o varietate de surse. În mod ideal, datele ar fi trebuit să fie colectate în timpul 
perioadei de raportare, utilizând metode comparabile în toate statele membre. Cu toate 
acestea, statele membre au utilizat date colectate în diverse scopuri și în diferite perioade 
de timp. În multe cazuri, nu există date adecvate și s-au utilizat expertize pentru a permite 
efectuarea de evaluări. 

3.1.1 Stadiu de conservare la nivel de regiune biogeografică 

În perioada de raportare anterioară, stadiul de conservare a fost necorespunzător în toate 
regiunile biogeografice (aceste date nu sunt elaborate încă pentru ultima perioadă). Zona 
a fost în cea mai mare parte necorespunzătoare, iar parametrii cu calificarea cea mai slabă 
au fost perspectivele și structura și funcțiile. Aceste evaluări au indicat faptul că habitatul 
este degradat și se așteaptă că va continua să se deterioreze în viitor, la nivel biogeografic. 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-

1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Croația (HR) nu a transmis raportul prevăzut la articolul 17 

în ultima perioadă și, din acest motiv, datele din această țară nu sunt incluse în prezenta secțiune. Trebuie 
amintit, de asemenea, că există probleme în ceea ce privește calitatea datelor în rapoartele prevăzute la 
articolul 17, astfel că informațiile incluse în această secțiune trebuie interpretate cu prudență și considerate 
doar orientative. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-

summaries. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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Tabelul 5: Stadiul de conservare și tendințele tipului de habitat 6210 în funcție de regiunea 
biogeografică (2007-2012)  

Regiunea Aria de 
extindere 

Suprafață Structură 
și funcție 

Perspectiv
e 

SC 
2007-2012 

Tendința SC SC anterior 
(2001-2006) 

ALPINĂ U1 U1 U1 U1 U1 - XX 

ATLANTICĂ FV U2 U2 U2 U2 - U2 

A MĂRII NEGRE FV FV U1 U1 U1 = XX 

BOREALĂ FV U2 U2 U2 U2 - U2 

CONTINENTALĂ U1 U2 U2 U2 U2 - U2 

MEDITERANEEANĂ U1 U1 U1 U2 U2 - XX 

PANONICĂ FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Corespunzător FV Necunoscut XX Necorespunzător – inadecvat U1 Necorespunzător – precar U2 

Calificativ (+) pe cale de îmbunătățire (-) în curs de deteriorare (=) stabil (x) necunoscut (n/a) neraportat 

 
3.1.2 Stadiul de conservare a habitatului la nivelul statelor membre în fiecare regiune 
biogeografică 

Stadiul de conservare este evaluat o dată la șase ani în fiecare stat membru, în fiecare 
regiune biogeografică. Evaluările din trei perioade de raportare (din 2001) sunt disponibile 
în prezent (a se vedea datele rezumative referitoare la stadiul de conservare raportat 
pentru acest tip de habitat în cele trei perioade de raportare din tabelul 6 de pe pagina 
următoare).  

Stadiul de conservare a tipului de habitat 6210 raportat pentru perioada 2013-2018 nu sa 
îmbunătățit în general. De fapt, o deteriorare a stadiului de conservare a acestui tip de 
habitat a fost raportată în mai multe state membre la nivelul regiunii biogeografice.  

Conform ultimelor rapoarte transmise de statele membre în 2019, stadiul de conservare 
este necorespunzător în toate statele membre și în toate regiunile, cu excepția Croației, în 
regiunile alpină și mediteraneeană, precum și a României, în regiunile alpină și 
continentală. 

Situația este îngrijorătoare în regiunea atlantică, în care toate țările au raportat acest 
habitat ca aflându-se într-un stadiu necorespunzător. În plus, stadiul de conservare s-a 
înrăutățit începând din prima perioadă de raportare (2001-2006) în Belgia, Germania și 
Țările de Jos. 

Stadiul de conservare pentru acest tip de habitat a fost raportat, de asemenea, ca fiind 
necorespunzător în toate țările din regiunea boreală, înregistrându-se o tendință 
descendentă în Letonia și Suedia. 

Toate țările au raportat că habitatul se află într-un stadiu necorespunzător în regiunea 
mediteraneeană, iar stadiul de conservare s-a deteriorat în Franța, Italia și Portugalia în 
comparație cu perioadele de raportare anterioare.  

În regiunea panonică, stadiul de conservare a tipului de habitat 6210 a fost raportat ca fiind 
necorespunzător inadecvat (U1) în toate țările, deși se pare că a înregistrat o îmbunătățire 
față de ultimele perioade de raportare în Republica Cehă.  

Cea mai mare parte a suprafeței acestui tip de habitat din regiunea continentală se află 
într-un stadiu precar (U2), mai puțin de 20 % este neadecvat (U1), iar singurul stadiu 
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favorabil din regiune a fost raportat de România, care deține doar aproximativ 0,2 % din 
suprafața totală a habitatului în regiune.  

Stadiul de conservare s-a deteriorat în mai multe cazuri în comparație cu perioada de 
raportare anterioară. Acest lucru este valabil pentru Austria, în regiunile alpină și 
continentală, Germania, în regiunile atlantică și continentală și Italia, în regiunile alpină, 
continentală și mediteraneeană. 

Situația s-a îmbunătățit ușor, existând o trecere de la stadiul de conservare precar (U2) la 
cel neadecvat (U1) în Spania, în regiunile alpină și atlantică (datorită metodei diferite și, 
respectiv, a îmbunătățirii cunoștințelor), în Polonia, în regiunea alpină (datorită 
îmbunătățirii cunoștințelor) și în Republica Cehă, în regiunea panonică (datorită 
îmbunătățirii cunoștințelor).  
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Tabelul 6. Stadiul de conservare raportat de statele membre ale UE pentru tipul de habitat 
6210 în cele trei perioade de raportare disponibile 

SM 
 

REGIUNE 
 

SC 2001-
2006 

SC 2007-
2012 

Tendință 
 

% în 
regiune 

SC 2013-
2018 

Tendință 
 

AT ALPINĂ U1 U1 = 23,6 U2 - 

BG ALPINĂ N/A U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPINĂ U1 U1 - 3,7 U1 = 

ES ALPINĂ XX U2 - 7,2 U1 x 

FR ALPINĂ U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPINĂ N/A N/A   FV = 

IT ALPINĂ FV U1 - 22,1 U2 - 

PL ALPINĂ U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPINĂ N/A FV  0,5 FV x 

SE ALPINĂ U2 U2 - 0,7 U2 - 

SI ALPINĂ U2 U2 = 2,8 U2 - 

SK ALPINĂ U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE ATLANTICĂ U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE ATLANTICĂ U1 U1 x 2,6 U2 - 

DK ATLANTICĂ U2 U2 x 1,3 U2 - 

ES ATLANTICĂ U1 U2 - 15,0 U1 = 

FR ATLANTICĂ U2 U2 - 37,7 U2 - 

IE ATLANTICĂ U2 U2 = 6,2 U2 - 

NL ATLANTICĂ U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK ATLANTICĂ U2+ U2  36,2 U2 = 
        

BG A MĂRII NEGRE N/A U1 = 100 U1 x 
        

EE BOREALĂ U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI BOREALĂ U2- U2 - 4,6 U2 = 

LT BOREALĂ U2- U2 - 25,9 U2 x 

LV BOREALĂ U2+ U2 - 23,8 U2 - 

SE BOREALĂ U2- U2 - 28,4 U2 - 
        

AT CONTINENTALĂ U1 U1 = 5,0 U2 - 

BE CONTINENTALĂ U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG CONTINENTALĂ N/A U1 = 10,7 U1 x 

CZ CONTINENTALĂ U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE CONTINENTALĂ U1- U1 - 33,1 U2 - 

DK CONTINENTALĂ U2 U2 x 3,6 U2 - 

FR CONTINENTALĂ U2 U2 - 17,9 U2 - 

HR CONTINENTALĂ N/A N/A   U1 = 

IT CONTINENTALĂ FV U1 - 8,9 U2 - 

LU CONTINENTALĂ U1 U2 x 0,3 U2 - 

PL CONTINENTALĂ U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO CONTINENTALĂ  FV  0,2 FV x 

SE CONTINENTALĂ U2 U2 - 1,1 U2 - 

SI CONTINENTALĂ U2 U2 - 1,8 U2 - 
        

ES MEDITERANEEANĂ XX U2 x 45,9 U2 - 

FR MEDITERANEEANĂ U1 U2 - 10,7 U2 - 

HR MEDITERANEEANĂ N/A N/A   FV = 

IT MEDITERANEEANĂ FV U1 - 40,2 U2 - 

PT MEDITERANEEANĂ FV FV  3,2 U1 - 
        

CZ PANONICĂ U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU PANONICĂ U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK PANONICĂ XX U1 = 8,2 U1 X 
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Figura 12. Hartă cu distribuția tipului de habitat 6210 și stadiul general de conservare raportat de 
statele membre pentru perioada 2007-2012 (cu excepția Croației). 

3.1.3 Tendința în ceea ce privește stadiul de conservare a tipului de habitat 6210 

Conform ultimelor informații disponibile (raportarea de la articolul 17 pentru 
perioada 2007-2012), stadiul de conservare se deteriorează în cea mai mare parte a 
evaluărilor regionale, deși este în general stabil în două regiuni (a Mării Negre și panonică). 
 

 

Figura 13. Tendința în ceea ce privește stadiul de conservare a tipului de habitat 6210, 
reprezentată drept număr de state membre pe regiune biogeografică în fiecare categorie de 
tendințe (2007-2012) 
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3.2 Stadiul de conservare a habitatului în cadrul siturilor Natura 2000  

Gradul de conservare a fiecărui habitat este raportat în formularul-tip Natura 2000 pentru 
fiecare sit în care habitatul este prezent conform următoarelor categorii: 

 A: Conservare excelentă 

 B: Conservare bună 

 C: Conservare medie sau redusă. 

 

Figura 14. Procentul din suprafața totală a habitatului 6210 pentru fiecare clasă de grade de 
conservare din rețeaua Natura 2000. A: excelentă, B: bună, C: medie sau redusă (baza de date 
Natura 2000, 2018) 

 
În medie, aproximativ 35 % din suprafața habitatului din rețeaua Natura 2000 se află într-
un stadiu de conservare excelentă, aproximativ 55 % se află într-un stadiu de conservare 
bună și mai puțin de 10 % se află într-un stadiu de conservare redusă.  
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Figura 15. Procentul din suprafața habitatului care prezintă un grad de conservare excelentă în 
cadrul siturilor Natura 2000, în fiecare regiune biogeografică 
 

3.3 Metodologii de evaluare și monitorizare a stadiului de conservare 

Statele membre au obligația de a pune în aplicare programe de control al stadiului de 
conservare a habitatelor naturale și a speciilor menționate la articolul 2, acordând o 
atenție deosebită tipurilor de habitate naturale prioritare și speciilor prioritare, în 
conformitate cu articolul 11 din Directiva privind habitatele, iar acestea ar trebui să stea la 
baza evaluărilor prevăzute la articolul 1715.  

Acestea au elaborat metodologii de evaluare a stadiului de conservare a tipurilor de 
habitate și a speciilor de interes comunitar sau se află în curs de elaborare/îmbunătățire a 
acestor metode. Aceste metode definesc, de regulă, variabilele, criteriile și valorile-prag 
pentru parametrii-cheie (arie de extindere, suprafață, structură și funcție etc.) care indică 
dacă tipul de habitat se află într-un stadiu corespunzător de conservare (SCC).  

Unele țări elaborează și testează în prezent protocoale metodologice standardizate (Italia), 
modele bazate pe criterii multiple (Danemarca) sau au elaborat matrice detaliate de 
evaluare la nivel local sau la nivel de sit, precum și în scopuri de monitorizare, inclusiv în 
ceea ce privește speciile de plante tipice (Germania16) și alte abordări privind evaluarea 
stadiului de conservare. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește o descriere a „SCC” pentru habitatul 6210, nu există 
referințe oficiale, iar unele state membre nu dispun încă de o metodologie detaliată de 
evaluare a stadiului de conservare, deoarece la nivelul UE există doar un cadru conceptual 
în sensul raportării prevăzute la articolul 17. 

Mai multe state membre realizează o cartografiere a habitatului și colectează informații 
referitoare la starea habitatului (de exemplu, înregistrarea factorilor biotici și abiotici se 

                                                 
15 Raportare în temeiul articolului 17 din Directiva privind habitatele. Note explicative și orientări pentru 
perioada 2013-2018. Versiunea finală - mai 2017 (Reporting under Article 17 of the Habitats Directive. 
Explanatory Notes and Guidelines for the period 2013-2018. Final version). 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf. 
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desfășoară în mai multe țări). Detalii referitoare la metodele utilizate în statele membre în 
care este prezent acest habitat sunt furnizate în secțiunea 5.1. (Metode de monitorizare a 
habitatului). 

Unele state membre au estimat aria de extindere în trecut pe baza unor informații de 
studiu incomplete și s-au bazat pe anticiparea prezenței probabile a habitatului în funcție 
de tipul de sol, de altitudine și de prezența raportată a speciilor bioindicatoare într-un grid 
standard de 10 km (de exemplu, Irlanda). Pentru perioada de raportare 2007-2012, toate 
statele membre au utilizat instrumentul de calculare a ariei de extindere, ceea ce, în unele 
cazuri, a condus la o estimare diferită. 

Unele state membre cunosc bine suprafața absolută ca urmare a cartografierii recente a 
habitatului. Cartografierea habitatului poate oferi o imagine cuprinzătoare a calității 
habitatului și a fragmentării. 

Cu toate acestea, în unele state membre, este dificil să se evalueze cu exactitate suprafața 
acoperită de acest tip de habitat, de exemplu în Spania, unde există numeroase tranziții 
treptate care au loc între Brometalia erecti și alt tip de vegetație. Prin urmare, este destul 
de dificil și costisitor să se cartografieze cu acuratețe distribuția acestor pajiști într-un 
anumit loc și chiar mai dificil la nivel de țară. În plus, distribuția acestor comunități poate 
suferi variații semnificative chiar și pe termen scurt sau mediu. 

Pentru evaluarea structurii și a funcțiilor, se utilizează de regulă răspândirea speciilor tipice 
și caracteristice. Belgia (Flandra) utilizează, de asemenea, gravitatea amenințărilor la 
adresa speciilor tipice în conformitate cu lista roșie regională pentru evaluarea structurii și 
a funcțiilor. 

Se utilizează diferiți indici pentru definirea stadiului de conservare. Danemarca a elaborat 
un model bazat pe criterii multiple pentru a efectua o evaluare a stadiului de conservare, 
care a fost utilizată împreună cu evaluările experților în rapoartele din 2013. 

Variabilele utilizate pentru definirea stadiului de conservare și indicatorii aferenți tipului 
de habitat 6210 pot include numărul de specii de diagnostic, acoperirea relativă a speciilor 
lemnoase, prezența elementelor care indică o posibilă deteriorare, plantele și ierburile 
invazive indigene, plantele nitrofile, speciile alogene invazive etc. 

Indicatori de bună calitate pentru habitatul 6210 (pe baza Schaminée 2016): 

 bogăția de specii; 

 absența speciilor care necesită nutrienți și a speciilor ruderale; 

 stabilitatea pe termen lung a habitatului; 

 pajiște în general închisă, cu structură de vegetație joasă; 

 regim de pășunat/cosit tradițional; 

 acoperirea redusă cu ierburi înalte, arbuști și arbori care au invadat terenul. 
 

Pot exista probleme atunci când se utilizează indicatori pentru pajiștile „cele mai tipice” 
sau „la cele mai înalte standarde” ca bază sau ca „referință” pentru comparare, deoarece 
acest lucru ar putea conduce la atribuirea unor punctaje „necorespunzătoare” (U1, U2) 
pentru pajiștile mai puțin tipice, chiar dacă acestea sunt bine conservate. În special, 
pajiștile aflate la limitele ariei de extindere a habitatului, care adăpostesc în mod natural 
un set limitat de specii caracteristice, ar putea primi punctaje U2 sau U1, chiar dacă acestea 
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se află, de fapt, în stare bună, astfel cum se subliniază în Letonia sau în Irlanda. În Germania 
au fost utilizate, de asemenea, adaptări regionale ale pragurilor și ale speciilor tipice în 
ceea ce privește potențialul/condițiile unităților de peisaj natural (Naturräume). 

Irlanda a aplicat un nou protocol care permite ca stațiile de monitorizare să fie considerate 
de bună calitate dacă o specie bioindicatoare de înaltă calitate este înregistrată la o 
distanță mai mică de 20 m de stația de monitorizare, ca o recunoaștere a faptului că 
speciile bioindicatoare pozitive de înaltă calitate pot fi uneori doar ocazionale într-o 
comunitate de pajiști prevăzută în anexa I (Martin et al. 2018). 

Gestionarea poate fi, de asemenea, luată în considerare atunci când se evaluează structura 
în anumite cazuri, de exemplu în Estonia: „habitatul este gestionat în permanență (cosit 
sau pășunat”) sau este cosit sau pășunat recent, prin urmare, compoziția speciilor nu s-a 
modificat; niciun semn de năpădire a tufărișurilor”, indică o „structură foarte bună”. 

Tendințele reprezintă o parte esențială a evaluării tuturor parametrilor stadiului de 
conservare, cu excepția perspectivelor viitoare. Tendințele sunt decisive pentru evaluarea 
stadiului de conservare, deoarece, de regulă, doar tendințele stabile sau în creștere pot 
conduce la un stadiu corespunzător de conservare (SCC) global.  

Analiza tendințelor nu urmează întotdeauna o abordare sistematică. În Italia există o 
propunere de inițiere a analizei tendințelor prin aplicarea parametrilor „suprafață, 
structură și funcție” și de a realiza comparații între diferitele perioade de monitorizare 
(analiza diacronică a reprezentărilor cartografice și a metricii aferente a peisajului; analiza 
diacronică a modificărilor floristice/structurale).  
 
3.3.1 Situri de referință pentru tipul de habitat în stadiu corespunzător de conservare 

Identificarea siturilor de referință pentru tipul de habitat în SCC (în fiecare stat 
membru/regiune biogeografică) ar putea contribui la armonizarea evaluării stadiului de 
conservare și a monitorizării habitatului. Un concept similar este utilizat deja în temeiul 
Directivei-cadru privind apa17. Luând în considerare faptul că acest tip de habitat este 
extrem de divers și de variabil, în funcție de mai mulți factori biotici și de mediu, ar trebui 
să se identifice siturile de referință pentru fiecare subtip de habitat (tipuri de sol, unități 
de vegetație și situații climatice principale). 

Dinamica naturală a habitatului, care depinde de factori ecologici în schimbare (condițiile 
meteorologice, clima, hidrologia etc.), poate crea dificultăți atunci când se compară cu 
localitățile de referință. O astfel de situație poate fi rezolvată prin monitorizarea periodică 
a localităților de referință, care ar putea furniza date suficiente pentru comparare în 
diferite condiții. De asemenea, ar trebui să se țină seama de faptul că aceste situri pot 
suferi modificări în timp. Ar trebui elaborat și pus în aplicare un sistem de monitorizare 
specific pentru a evalua evoluția pe termen lung, în special în cazul în care se suspectează 
că modificările globale interferează cu SCC al habitatului (a se vedea, de asemenea, 
obligația de monitorizare prevăzută la articolul 11 din Directiva privind habitatele și 

                                                 
17 Anexa II punctul 1.3 subpunctul (iv): „Statele membre elaborează o rețea de referință pentru fiecare tip de 
corp de apă de suprafață. Rețeaua conține un număr suficient de situri în stare foarte bună pentru a oferi un 
nivel de încredere suficient cu privire la valorile prevăzute pentru condițiile de referință, dată fiind 
variabilitatea valorilor elementelor calitative care corespund unei stări ecologice foarte bune pentru 
respectivul tip de corp de apă de suprafață”. 
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necesitatea de a efectua o monitorizare specifică a sitului pentru a evalua eficacitatea 
gestionării): 

Utilizarea unor situri de referință pentru acest tip de habitat poate fi deosebit de dificilă, 
având în vedere variabilitatea sa ridicată și diversitatea floristică, atât la nivel local, cât și 
geografic. Potențialul aferent fiecărui areal poate fi foarte diferit ca urmare a condițiilor 
climatice și de mediu. Unele areale cartografiate sunt limitate de acești factori și, prin 
urmare, prezintă un potențial diferit în ceea ce privește acoperirea vegetală. Este posibil 
ca unele areale să nu se îmbunătățească la fel de mult ca și altele în ciuda gestionării 
optime, totuși, acestea sunt încă importante pentru biodiversitate.  

Siturile de referință ar trebui să fie identificate ținând cont de diferențele floristice dintre 
gradienții de diversitate a regiunilor și a speciilor. Dacă se aplică această abordare, ar trebui 
să se selecteze siturile de referință aferente tipului de habitat pentru a acoperi 
variabilitatea sa ecologică și în materie de specii. În mod ideal, ar trebui să existe localități 
de referință ale habitatului (în condiții ecologice optime) pentru fiecare regiune 
biogeografică și toate celelalte localități ale habitatului din această regiune ar trebui să fie 
comparate cu acestea. Un avantaj al acestei abordări este că acest lucru ar oferi o abordare 
(statistică) metodologică mult mai simplă pentru evaluarea stadiului de conservare. Pe de 
altă parte, gradienții naționali ai compoziției speciilor ca urmare a ariei geografice a unui 
număr mare de specii tipice pot duce la evaluări înșelătoare ale stadiului de conservare. 
 
3.3.2 Valori de referință favorabile 

Pentru a evalua stadiul de conservare în temeiul Directivei privind habitatele (HD) conform 
metodei convenite utilizate începând cu perioada de raportare 2001-2006 în temeiul 
articolului 17 HD, este necesar să se determine valorile de referință favorabile (FRV) pentru 
aria de extindere a tipurilor de habitate și a speciilor (FRR), pentru arealul tipurilor de 
habitate (FRA) și pentru dimensiunea populației speciilor (FRP). FRV reprezintă principalele 
niveluri de referință pentru stabilirea momentului în care se obține un stadiu 
corespunzător de conservare (SCC) pentru speciile individuale și habitate.  

Un raport recent privind metodologiile și orientările în vederea stabilirii FRV a fost publicat 
cu sprijinul Comisiei Europene (Bijlsma et al. 2018).  

Unele țări lucrează în prezent la definirea FRV pentru propriile tipuri de habitate din UE, 
inclusiv pajiști. Cu toate acestea, majoritatea statelor membre nu au FRV bine definite 
pentru tipul de habitat 6210. Dificultățile legate de separarea comunităților de pajiști 
uscate în tipuri diferite de habitate naturale (de exemplu, în cadrul alianței Festucion 
valesiacae: 6210, 6240* și 6250* din Slovacia) prezintă dificultăți semnificative în ceea ce 
privește definirea FRV. 

Identificarea, cartografierea și evaluarea mai precisă a habitatelor sunt esențiale pentru 
examinarea FRV. Eventualul impact negativ pe termen lung al fragmentării și alte 
amenințări trebuie să fie cuantificate înainte ca FRV să poată fi estimată pentru acest tip 
de habitat.  



 

48 

 
3.3.4 Concluzii și recomandări 

 Ar trebui să se propună utilizarea unor metode simple și armonizate pentru a permite 
o comparare a evaluărilor stadiului de conservare, cel puțin între țările care aparțin 
aceleiași regiuni biogeografice. Armonizarea necesită o colaborare internațională 
pentru a compara metodele utilizate în diferite țări. Cu toate acestea, unele țări 
consideră că o armonizare la nivelul UE este destul de dificilă din cauza condițiilor 
diferite ale siturilor, a biogeografiei, a compoziției speciilor, a gestionării și a 
circumstanțelor socio-economice. 

 Este important să se ia în considerare diferențele locale de structură și funcții, pentru 
a evita ca toate localitățile să fie comparate cu cele mai înalte standarde. Datorită 
poziției geografice sau altor factori, unele pajiști pot avea deja o structură și funcții 
favorabile în contextul ecosistemului lor local (O’Neill et al. 2013), deși nu ating cele 
mai înalte standarde.  

 Ar fi util să se ia în considerare parametrii relevanți care sunt relativ ușor de evaluat pe 
teren sau prin internet, cum ar fi acoperirea solului lipsit de vegetație, speciile invazive 
sau coronamentul vegetal, prin utilizarea unui protocol de evaluare standardizat, bazat 
pe fotografii de teren sau alte tehnici de teledetecție.  

 Amplasamentul transectelor și al releveelor trebuie să fie marcat în permanență pe 
teren pentru a garanta o repetabilitate completă. Acoperirea cu arbuști ar trebui să fie 
evaluată mai degrabă pe baza fotointerpretării fotografiilor din satelit/avion/dronă, nu 
numai ca evaluare vizuală de către un observator. Acest lucru ar contribui la o precizie 
mai bună și la o identificare mai rapidă a modificărilor reale. 

 Cartografierea habitatelor/biotopurilor se poate realiza prin utilizarea tehnicilor de 
teledetecție (date obținute prin satelit, fotografii aeriene) pentru delimitarea unor 
poligoane de tipuri de habitate omogene (de exemplu, Stanová, Valachevič eds. 2002). 
Această abordare a fost aplicată deja în Slovacia, partea de nord a Ciprului, România, 
Muntenegru și Ucraina. 

 O altă abordare ar putea fi utilizarea segmentării dinamice a imaginilor prin satelit 
pentru identificarea și monitorizarea habitatelor Natura 2000.  

 O abordare adecvată pentru definirea FRV la nivel național ar putea fi elaborată la nivel 
biogeografic. Criteriile relevante ar trebui să fie stabilite conform unor 
metode/principii coerente. 

 Notele explicative și orientările cu privire la raportarea prevăzută la articolul 17 din 
Directiva privind habitatele sugerează că este necesar să se acorde mai multă atenție 
metodologiei sistemelor de monitorizare pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor 
referitoare la tendințe. 
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3.4 Amenințări și presiuni 

Cele mai importante presiuni și amenințări care afectează în prezent habitatul 6210 sunt 
abandonarea sau încetarea cositului și pășunatului extensiv. Subexploatarea pajiștilor 
are loc în multe părți ale ariei de extindere a habitatului. În același timp, pășunatul excesiv 
are loc în anumite zone, unde influențează negativ nivelurile de nutrienți în mod natural 
scăzute, care sunt foarte importante pentru acest habitat. 

Principalele consecințe și efecte ale presiunilor/amenințărilor identificate sunt reducerea 
suprafeței habitatului și modificarea structurii și funcției acestuia, inclusiv modificarea 
compoziției speciilor și dispariția speciilor tipice. 

Cauzele existente și potențiale ale degradării habitatului sau ale dispariției acestuia trebuie 
abordate prin măsuri de gestionare. Cunoștințele și metodele utilizate pentru identificarea 
și cuantificarea amenințărilor și a presiunilor sunt importante pentru planificarea 
conservării. 

 
3.4.1 Principalele amenințări și presiuni identificate pentru habitat  

Statele membre au fost invitate să raporteze cele mai importante 20 de amenințări și 
presiuni pentru fiecare tip de habitat, utilizând o listă ierarhică convenită, în ciclul de 
raportare aferent perioadei 2007-2012, în temeiul articolului 17 din Directiva privind 
habitatele. Presiunile sunt activități care au în prezent un impact asupra habitatelor, iar 
amenințările sunt activități care se preconizează că vor avea un impact în viitorul apropiat. 

Presiunile și amenințările au fost clasificate în trei clase: de importanță ridicată, medie și 
redusă. Principalele amenințări și presiuni identificate în perioada de raportare 2007-2012 
de la articolul 17 din Directiva privind habitatele au fost similare în toate regiunile 
biogeografice și coincid cu cele identificate de experții naționali în cursul elaborării 
prezentului plan de acțiune18.  

În toate regiunile biogeografice, cele mai importante presiuni pentru tipul de habitat 6210 
în perioada 2007-2012 au fost legate de pășunatul necorespunzător, de evoluția 
biocenotică/succesiune și de cosirea/tăierea pajiștilor. Modificarea practicilor de cultivare 
și fertilizarea au fost, de asemenea, identificate drept amenințări importante pentru acest 
tip de habitat în multe țări. 
 

Subexploatarea și abandonarea pajiștilor  

Cel mai important motiv al reducerii suprafeței pajiștilor îl reprezintă încetarea gestionării 
pajiștilor. Un proces accelerat de pierdere de suprafață pare să fie în curs de desfășurare 
pe porțiuni întinse ale ariei de extindere a habitatului ca urmare a dispariției activității de 
pășunat (de exemplu, în cea mai mare parte a ariei sale sudice de răspândire, în Italia, 
Spania și Franța). Activitatea de pășunat pe pajiști calcaroase uscate este adesea 
nesustenabilă din punct de vedere economic și, prin urmare, abandonată. Dificultățile 

                                                 
18 Cu toate acestea, au existat inconsecvențe în ceea ce privește modul în care țările au raportat 
amenințările și presiunile, ceea ce face dificilă efectuarea unor comparații. Orientările privind raportarea 
amenințărilor și a presiunilor au fost revizuite, iar „Lista standardizată a presiunilor și amenințărilor” a fost 
actualizată pentru următoarea perioadă de raportare (2013-2018) pentru a se evita inconsecvențele 
anterioare în ceea ce privește modul în care țările le-au raportat în scopul facilitării comparațiilor. 
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financiare cu care se confruntă crescătorii de animale au un impact pe termen lung asupra 
menținerii acestui tip de habitat. 

Subexploatarea și, într-o situație extremă, abandonarea pajiștilor modifică structura, 
compoziția speciilor și funcționarea acestui ecosistem, care afectează, de asemenea, 
speciile sale înrudite precum nevertebratele sau comunitățile de mușchi și licheni. 

După încetarea pășunatului sau a cositului în pășunile seminaturale, deșeurile vegetale se 
acumulează foarte repede, numărul de specii scade, iar înălțimea pajiștii crește. 
Acumularea de deșeuri vegetale are, de asemenea, un efect fertilizant, deoarece biomasa 
nu este înlăturată de pe pajiște și conținutul de materie organică din sol crește. Ierburile 
mai competitive, precum Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius și Brachypodium 
pinnatum pot domina și suprima alte specii. Diversitatea speciilor scade rapid. De 
asemenea, dispar speciile anuale și cele bienale, deoarece dispar micile porțiuni deschise 
din vegetație (Rūsiņa, 2017).  

Succesiunea spre tufărișuri este rezultatul final al abandonării și conduce la pierderea 
habitatului, dar modificările calității habitatului au loc cu mult timp înainte de aceasta. 
Pășunile foarte uscate sunt năpădite de buruieni într-un ritm mai lent, deoarece condițiile 
de umiditate nu sunt potrivite pentru puietul de tufărișuri și de arbori. Succesiunea nu 
modifică doar compoziția speciilor, ci și abundența relativă a speciilor individuale și 
structura vegetației. Aceasta poate include modificări ale proporțiilor relative ale 
componentelor de vegetație (ierburi, plante), ale suprafeței de sol lipsit de vegetație și ale 
înălțimii pajiștii, toate acestea având un impact asupra nevertebratelor. Pe măsură ce 
structura se modifică, la fel se întâmplă și cu formele de creștere ale anumitor specii de 
plante, ceea ce le poate face mai puțin potrivite ca plante gazdă pentru unele 
nevertebrate. 

În unele țări, precum Regatul Unit, se menționează impactul asupra fluturilor cauzat de 
succesiunea spre pădure (Fox et al. 2015). Multe dintre speciile tipice habitatului au 
continuat să sufere un declin în ceea ce privește răspândirea sau dimensiunea populației. 
Cu toate acestea, măsurile pozitive de conservare a pajiștilor calcaroase din Regatul Unit 
din ultimii 10 ani au condus la stabilizarea sau creșterea unor specii găsite pe aceste pajiști, 
precum Cupido minimus, Lysandra bellargus, Marele Albastru Maculinea arion și 
Euphydryas aurinia (această specie se găsește, de asemenea, pe pajiștile cu 
Molinia – 6410). 
 

Pășunatul excesiv 

Pășunatul excesiv are un efect negativ asupra acestui tip de habitat adaptat la niveluri 
scăzute de nutrienți. Densitatea mare a efectivelor de animale și furajarea suplimentară 
pot duce la conversia tipului de habitat 6210 în fânețe. Acest fenomen are loc, de exemplu, 
în zonele cu pajiști situate în apropierea satelor și a drumurilor, întrucât animalele tind să 
fie ținute în aceste zone fără a fi mutate în locuri mai îndepărtate sau în zone în care 
animalele erbivore sunt grupate și ținute în perimetre împrejmuite. 

Pășunatul excesiv duce la înlocuirea speciilor tipice cu altele care pot suporta pășunatul 
mai intens și care sunt caracteristice fânețelor sau taxonilor nitrofili. În zonele în care 
pășunatul excesiv este prea intens, pot apărea probleme de compactare a solului, de 
nitrificare și chiar de pierdere a acoperirii solului. 
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Pășunatul excesiv, în special în timpul verii, implică ciugulitul excesiv, călcatul și tasarea, 
provocând atât eroziunea solului, cât și o scădere a diversității speciilor și a diversității 
structurale, cu o pierdere de plante înalte și o creștere a speciilor de arbuști de care 
animalele sunt puțin atrase. 
 

Modificarea practicilor de gestionare și intensificarea 

Impactul unor modificări destul de subtile în materie de gestionare, cum ar fi presiunea 
pastorală, poate avea consecințe importante asupra conservării comunităților specifice și 
a faunei lor asociate. De exemplu, modificările survenite în ceea ce privește înălțimea 
pajiștilor sau suprafața de sol lipsit de vegetație pot avea un impact major asupra 
populațiilor de nevertebrate (atât în ceea ce privește compoziția, cât și abundența 
speciilor). 

Intensificarea gestionării pajiștilor poate implica fertilizarea și utilizarea de erbicide, ceea 
ce reduce bogăția speciilor în cadrul acestor pajiști, atât în ceea ce privește speciile de 
plante, cât și speciile de animale. În ceea ce privește efectele asupra faunei asociate acestui 
habitat, intensificarea afectează, în special, speciile de nevertebrate. 

Numeroase pășuni sunt în prezent contaminate cu bălegar de bovine care a primit doze 
masive de produse de deparazitare (antihelmintice). Persistența tratamentului variază de 
la câteva zile la câteva luni. În cazul în care animalele sunt tratate în perioada de pășunat, 
moleculele active se regăsesc rapid în mediul natural și pot avea un impact asupra 
populațiilor de insecte coprofage și a speciilor insectivore (mamifere, păsări etc.). Acest 
risc poate fi limitat prin alegerea unor ingrediente active mai puțin nocive și mai puțin 
persistente și prin evitarea tratamentului în perioadele în care animalele pasc pe suprafețe 
sensibile (tratarea animalelor în staule sau pe o fâneață utilizată în acest scop). 
 

Modificări intervenite în practicile de gestionare a efectivelor de animale 

Pentru a menține rentabilitatea economică, creșterea sezonieră a animalelor de fermă a 
evoluat către efective mari, care sunt aduse cu camionul pe pășunile de vară, în timp ce 
efectivele mai mici au mers pe jos până la pășunile de vară, păscând în drumul lor în diferite 
zone de câmpie și de vale. Pe lângă impactul asupra mediului, acest lucru afectează, de 
asemenea, fauna sălbatică, ca urmare a sosirii mai devreme a efectivelor în perioada de 
vară (mai-iunie), în sezonul de împerechere a galiformelor (cocoșul de mesteacăn, 
potârnichea și ierunca alpină). De aici rezultă crearea unor „districte de august” în planurile 
de gestionare ecopastorale, de exemplu în Franța, pentru a întârzia sosirea efectivelor pe 
anumite pășuni alpine sensibile. 

 

Depuneri de azot 

În unele țări, habitatul este amenințat de depunerile atmosferice de azot și formarea 
ulterioară de vegetație săracă în specii, precum și de modificările structurii vegetației, de 
exemplu în Belgia, Luxemburg, Regatul Unit, Republica Cehă și Țările de Jos.  

Creșterea disponibilității azotului în sol are efecte negative asupra acestui habitat care 
necesită soluri sărace în nutrienți. Unele specii caracteristice ale habitatului dispar, în timp 
ce sunt favorizate alte specii alogene utilizatoare eficiente de azot, iar structura pajiștilor 
devine dominată de ierburi înalte.  
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În cazul în care se depășesc cantitățile critice, apar scăderea diversității speciilor și 
uniformitatea, scăderea frecvenței speciilor caracteristice și scăderea numărului de 
plante rare (van den Berg et al. 2010). 
 

Specii expansive și invazive 

Introducerea și răspândirea speciilor de plante expansive este adesea rezultatul altor 
presiuni asupra pajiștilor seminaturale, cum ar fi abandonarea sau eutrofizarea (și anume 
îmbogățirea solului cu nutrienți vegetali, ceea ce duce la un sol mai fertil și la o vegetație 
mai densă și mai înaltă). De îndată ce s-au răspândit, aceste specii modifică semnificativ 
condițiile de mediu și de concurență între specii pentru speciile tipice pajiștilor.  

Semințele sau toate tipurile de propagule ale speciilor invazive pot fi, de asemenea, 
înmulțite de efectivele de animale, atunci când se mută în diferite zone. 

Răspândirea speciilor invazive este recunoscută drept amenințare la adresa acestui habitat 
în mai multe țări, cum ar fi Belgia, Danemarca, Irlanda, Lituania, Polonia, Regatul Unit și 
Ungaria. În fiecare țară, diferite specii au fost identificate drept o amenințare la adresa 
tipului de habitat 6210. În general, aceste plante sunt foarte competitive și depășesc alte 
specii de plante care au o valoare de conservare în aceste pajiști. 
 

Schimbarea destinației terenurilor și fragmentarea habitatului 

Schimbarea destinației terenurilor, precum conversia în terenuri arabile, depozite de 
deșeuri, cariere pentru producția de beton sau de ghips sau pentru pietre calcaroase și 
dezvoltarea infrastructurii, pot provoca reducerea și fragmentarea suprafeței habitatului.  

Urbanizarea în zonele din apropierea aglomerărilor, de exemplu în împrejurimile satelor și 
orașelor, poate cauza reducerea suprafeței acestui tip de habitat.  

Fragmentarea habitatelor și reducerea conectivității habitatelor sunt considerate o 
amenințare la adresa acestui tip de habitat, în special în țările din Regatul Unit și în cele 
nordice (de exemplu, Belgia, Danemarca, Polonia și Suedia), dar există puține studii și 
metodologii sau experiențe disponibile în general cu privire la fragmentarea pajiștilor. 

Fragmentarea habitatelor reduce conectivitatea pajiștilor pentru speciile de plante (Soons 
et al., 2005). Aceasta poate avea, de asemenea, un impact asupra populațiilor de 
nevertebrate asociate pajiștilor, reducând bogăția speciilor (Parker și McNally, 2002). În 
habitatele fragmentate, diversitatea genetică a populațiilor tinde să devină mai săracă, 
slăbind astfel menținerea lor pe termen lung. 

Se suspectează că fragmentarea habitatelor va avea un impact important asupra dinamicii 
populației, iar cercetările au scos în evidență un blocaj genetic pentru anumite 
specii/populații și existența unei „datorii de extincție” pentru porțiunile izolate de habitat. 
Procesul de recuperare după refacerea pajiștilor abandonate poate fi, de asemenea, 
împiedicat de lipsa de colonizare, din cauza lipsei de specii tipice în vegetația rămasă și a 
lipsei de semințe în banca de semințe din sol sau în ploaia de semințe.  

Fragmentarea habitatului este, de asemenea, o problemă importantă pentru numeroase 
specii tipice de nevertebrate, care sunt mai puțin mobile și fie au nevoie de un mozaic de 
elemente diferite ale habitatului ori de habitate pentru ciclul lor de viață, fie se bazează pe 
dinamica metapopulației. În plus, odată cu schimbările climatice, va fi necesară migrația 
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speciilor către noi habitate adecvate, iar acest lucru poate fi imposibil odată cu creșterea 
fragmentării habitatului în cadrul peisajului. 

Este necesar să se îmbunătățească nivelul de cunoștințe privind fragmentarea habitatului 
și modul în care aceasta poate afecta conservarea habitatului pe termen lung. 

Evaluarea impactului noilor evoluții ale ariilor de răspândire a habitatelor ar trebui să 
acorde o importanță sporită distrugerii sau degradării acestui tip de habitat. 
 

Plantarea de păduri  

Plantarea de păduri a avut loc în zone ocupate anterior de acest tip de habitat în unele țări, 
de exemplu în Italia, Letonia și Slovacia. Împăduririle au fost deseori efectuate utilizând 
specii alogene sau specii care nu corespund vegetației potențiale a zonei (de exemplu Pinus 
sp., Cupressus sp., Picea sp.). Acest lucru nu se întâmplă des în prezent, dar încă poate avea 
loc din motive economice sau legate de vânătoare. Plantarea de conifere poate determina 
o modificare a pH-ului solului și, în consecință, a compoziției fitocenozelor. În plus, sistemul 
radicular al arborilor tinde să modifice structura solului prin fracturarea carbonatului de 
calciu. În cele din urmă, umbrirea provocată de frunzele arborilor limitează accesul la 
lumină și creează microclimate mai umede, care sunt dăunătoare pentru menținerea 
speciilor acestor pajiști. 

Conservarea pădurilor în contradicție cu refacerea habitatelor 

În unele state membre există legislație forestieră, care vizează extinderea sau conservarea 
pădurilor, precum și alte obligații naționale, ceea ce face dificilă refacerea tipului de habitat 
6210, odată ce succesiunea se află într-un stadiu avansat și primele etape ale pădurii, cum 
ar fi, de exemplu, arboreturile de Pinus sylvestris, au devenit dominante. Aceste păduri de 
primă generație, în special cu arbori care nu umbresc prea mult, conțin încă deseori 
suficiente specii de plante tipice sau suficienți diaspori pentru a reface cu ușurință fostul 
habitat 6210 într-o perioadă de timp relativ scurtă. Prin urmare, ar trebui să se asigure 
faptul că nu există obstacole de ordin practic sau juridic în calea refacerii, cum ar fi norme 
de conservare sau de compensare pentru păduri după succesiune, ca urmare a abandonării 
gestionării pajiștilor uscate. 
 

Activități recreative 

Activitățile recreative, în cazul în care pot deveni intensive, pot produce tasarea și 
eroziunea solului, cu efecte negative ulterioare asupra speciilor de floră și faună legate de 
acest tip de habitat. Activitățile sportive și de agrement în aer liber au fost raportate drept 
presiuni și amenințări de intensitate medie și ridicată pentru acest tip de habitat în unele 
țări din UE (potrivit raportării prevăzute la articolul 17).  

Călcatul excesiv poate cauza introducerea unor specii de plante invazive și expansive, 
dezvoltarea vegetației ruderale și reducerea biodiversității. 
 

Recoltarea plantelor 

Deși activitatea de recoltare a plantelor devine rară în prezent, orhideele (nu numai florile, 
dar și bulbii) și unele specii de plante legate de acest tip de habitat au flori foarte 
atrăgătoare și cresc în locuri speciale, această activitate ar putea deveni o amenințare. 
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Această activitate poate afecta viabilitatea unor populații de specii, în cazul în care 
stocurile lor de semințe sunt reduse. 
 

3.4.2 Identificarea zonelor în care sunt necesare măsuri de combatere a presiunilor 
ridicate 

Anumite zone pot fi identificate ca fiind deosebit de importante pentru combaterea 
principalului impact asupra acestui tip de habitat în unele țări. Accentul se pune în mod 
clar pe zonele abandonate vaste, care prezintă semne clare de invazie a tufărișurilor, în 
care veniturile provenite din pășunatul extensiv nu mai sunt profitabile. De asemenea, 
măsurile de compensare sau de recreare de multe ori nu sunt controlate pe o perioadă 
mai lungă de timp și ar trebui să se pună în aplicare măsuri de gestionare pe termen lung. 

Este, de asemenea, important să se acționeze în zone care pot fi mai predispuse la 
încărcarea cu nutrienți (de exemplu, în Danemarca) și în zone în care habitatul are un grad 
ridicat de fragmentare (după cum s-a arătat în Danemarca și Suedia). 

Unele porțiuni de înaltă calitate ale acestui habitat care nu fac parte din siturile Natura 
2000 ar trebui să beneficieze de o atenție deosebită, astfel cum s-a indicat în Irlanda 
(Martin et al. 2018). 

În contextul european, ar trebui să se acorde, de asemenea, o atenție deosebită zonelor 
ultraperiferice (de exemplu, zonei de tranziție de la regiunea continentală la regiunea 
boreală), în care tipul de habitat este nu doar mai puțin pronunțat, dar are și o rezistență 
mai mică și un potențial de recuperare mai scăzut. 
 
3.4.3 Proceduri și metodologii de stabilire și evaluare a principalelor amenințări și 
presiuni asupra habitatului 

În general, nu există proceduri și metodologii standard la nivel de țară pentru a stabili și 
evalua principalele amenințări și presiuni asupra tipului de habitat 6210. În mod obișnuit, 
specialiștii în domeniul mediului au identificat amenințări și presiuni, iar intensitatea lor a 
fost estimată pe baza cunoștințelor de specialitate.  

Unele țări elaborează în prezent metodologii standard de evaluare a amenințărilor și a 
presiunilor exercitate asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar. 

Anumite aspecte care trebuie abordate în ceea ce privește evaluarea și raportarea 
amenințărilor și a presiunilor sunt legate de intensitatea și răspândirea inegală a acestora. 
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3.4.4 Concluzii și recomandări 

 Principalele amenințări și presiuni sunt clare și comune în toate regiunile biogeografice 
și sunt legate de lipsa unei gestionări adecvate. Acestea includ, pe de o parte, 
abandonarea terenurilor și lipsa sau reducerea pășunatului și a cositului, ceea ce 
conduce la o succesiune a vegetației caracterizată prin extinderea tufărișurilor și a 
arborilor. Pe de altă parte, intensificarea pășunatului poate duce la eutrofizare, la 
modificări ale solului și la modificări ale comunităților de vegetație și ale faunei 
asociate. 

 Este necesar să se studieze în continuare fragmentarea habitatelor (reducerea 
conectivității habitatelor) și impactul acesteia asupra stadiului de conservare a 
habitatelor. 

 Răspândirea speciilor invazive în cadrul habitatului trebuie să fie investigată și 
monitorizată în continuare.  

 În general, nu există proceduri și metodologii standard la nivel de țară pentru a stabili 
și evalua principalele amenințări și presiuni asupra tipului de habitat 6210, iar aceste 
metode standard ar trebui elaborate. 
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3.5 Efectele schimbărilor climatice 

Nu există suficiente cunoștințe referitoare la posibilele efecte ale schimbărilor climatice 
asupra acestui tip de habitat. O analiză a vulnerabilității și experiențele legate de 
monitorizarea impactului schimbărilor climatice asupra tipului de habitat 6210 la nivel 
european trebuie explorate în continuare pentru a identifica măsurile de adaptare la 
schimbările climatice. 
 
3.5.1 Dovezi ale efectelor schimbărilor climatice asupra tipului de habitat 6210 

Nu există multe dovezi privind efectele schimbărilor climatice asupra tipului de habitat 
6210, deoarece această chestiune nu a fost evaluată în detaliu și nu par să existe studii 
specifice cu privire la astfel de efecte în majoritatea țărilor. De fapt, schimbările climatice 
nu au fost raportate în raportul prevăzut la articolul 17 (perioada 2007-2012) din Directiva 
privind habitatele drept amenințare sau presiune ridicată pentru habitatul 6210 în niciun 
stat membru. 

Recenta Listă roșie a habitatelor europene (Janssen et al., 2016) atribuie pajiștile uscate 
seminaturale de tip 6210 unui număr de două tipuri de pajiști (E1.2a, E1.1i). Într-un caz, 
schimbările climatice au fost incluse în lista specifică a presiunilor și a amenințărilor.  

În Irlanda, există anumite dovezi potrivit cărora factorii climatici care sunt importanți 
pentru definirea ariei de extindere a acestui habitat din anexa I s-au modificat în ultimii 12 
ani. Ancheta privind modul în care nivelul precipitațiilor din timpul verii a crescut în ultimul 
deceniu și modul în care acest lucru are un impact asupra comunităților de pajiști este în 
curs de desfășurare. Leahy și Kiely (2011) evidențiază problemele legate de creșterea 
numărului de inundații (citați în NPWS 2013). În cursul anchetei efectuate în cadrul 
sistemului de monitorizare a pajiștilor (2015-2017), s-a observat că un sit a fost afectat în 
mod negativ în ceea ce privește compoziția speciilor din cauza verilor mai umede (Martin 
et al., 2018).  

În unele țări (de exemplu, Italia), fenomenele legate de schimbările climatice, cum ar fi 
creșterea temperaturii și a secetei din timpul verii, sunt considerate o amenințare care 
poate afecta habitatul și susțin, probabil, cazurile observate de subțiere și eroziune a 
solului, care ar putea duce la schimbări dramatice de structură și de compoziție floristică, 
în favoarea unor specii anuale tolerante la condiții de secetă. 

În Franța, au fost observate unele efecte la sosirea speciilor de animale din aria sudică de 
răspândire în regiunea Normandia (valea Eure și valea Senei), unde tipul de habitat 6210 
joacă un rol deosebit în primirea și răspândirea acestor specii. 

Datele experimentale pe termen lung din Regatul Unit indică, cu toate acestea, că habitatul 
este rezistent la impactul schimbărilor climatice (sub formă de secetă pe timp de vară și 
încălzire pe timp de iarnă) (Grime et al. 2008).  

Schimbările climatice pot promova, de asemenea, dezvoltarea speciilor alogene invazive 
care sunt mai puțin sensibile la schimbările din mediul înconjurător.  
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3.5.2 Vulnerabilitatea habitatului la schimbările climatice și capacitatea sa de adaptare 

Câteva studii au încercat să modeleze reacția unor tipuri de pajiști la schimbările climatice. 
Tipurile de habitate sunt entități complexe cu o natură dinamică, prin urmare modelarea 
răspândirii viitoare a acestora ar trebui să se bazeze pe elementele lor componente și, în 
special, pe speciile de plante caracteristice (Bittner et al. 2011). Cu toate acestea, funcțiile 
și relațiile interspecifice se modifică, de asemenea, odată cu apariția unor specii nou-sosite 
sau cu pierderi de specii și ar putea duce la tipuri de habitate noi sau modificate, cu o 
reacție neașteptată diferită față de variabilele climatice. 

La nivelul UE, s-au efectuat mai multe studii de modelare care indică faptul că vor avea loc 
mai multe inundații și vor exista perioade mai lungi de secetă (ICCP 2007). Simularea 
răspândirii în Europa a mai multor tipuri de habitate de pajiști protejate la nivelul UE până 
în 2060 sub influența schimbărilor climatice indică faptul că răspândirea generală a 
habitatelor de pajiști protejate în Europa va scădea (Bittner et al. 2011). Cu toate acestea, 
pentru anumite tipuri de habitate, schimbările climatice ar putea genera condiții climatice 
mai favorabile în unele zone. De exemplu, perioadele de secetă mai lungi și mai frecvente 
ar putea determina creșterea suprafețelor habitatelor de pajiști uscate (6120*, 6210) în 
Europa de Nord (Rusina, 2017). 

Se preconizează că aria de extindere a majorității speciilor se va îndrepta către nord-est 
din cauza schimbărilor climatice. Ariile de extindere ale păsărilor europene se vor deplasa, 
în medie, cu 550 km și vor scădea, în medie, cu 20 % (Huntley et al. 2008). Speciile cu un 
potențial de răspândire mai mic decât cel al păsărilor (de exemplu, plante și nevertebrate) 
ar putea fi afectate chiar într-o mai mare măsură de schimbările climatice. Pe măsură ce 
ariile de extindere ale speciilor se modifică, comunitățile de specii și interacțiunile dintre 
acestea se vor modifica și ele. Acest fenomen poate cauza comunități de specii nesaturate 
cu un risc ridicat de introducere și răspândire a speciilor invazive (Auniņš 2009).  

Buse et al. (2015) raportează că pajiștile xerofite par a fi mai puțin vulnerabile la 
schimbările climatice decât alte tipuri de habitate pe care le-au studiat, în timp ce pajiștile 
montane mezofile s-au dovedit foarte susceptibile de a fi afectate de schimbările climatice, 
în special în ceea ce privește compoziția și abundența speciilor. 

În Polonia, se estimează că vor exista perioade calde de vară mai lungi, care ar putea fi 
chiar benefice pentru tipul de habitat 6210. Cu toate acestea, anumite specii tipice precum 
Pulsatilla spp. pot fi afectate în mod negativ de perioadele de secetă puternică din timpul 
verii sau de lipsa perioadelor de îngheț pe timp de iarnă, deoarece există dovezi potrivit 
cărora înghețul este necesar pentru procesul de înflorire și de producere de semințe al 
speciei Pulsatilla (Wójtowicz 2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
Impactul variabilității condițiilor meteorologice asupra dinamicii unei fitocenoze din cadrul 
pajiștilor uscate a fost studiat de Dostálek și Frantík (2011) în Republica Cehă. S-au 
constatat corelații între diferite grupe funcționale de specii și specii individuale și 
variabilitatea condițiilor meteorologice. Pe parcursul unui studiu cu o durată de 9 ani 
efectuat în cinci rezervații naturale, s-au observat următoarele răspunsuri ale vegetației de 
pajiște uscată la condițiile meteorologice: (i) condițiile mai umede, mai ales pe timp de 
iarnă, au afectat dominanța și bogăția de specii de ierburi perene și declinul plantelor care 
formează rozete; (ii) temperaturile tot mai ridicate de la an la an din timpul iernii au condus 
la o scădere a dominanței speciilor de graminee scurte și a unor plante erbacee 
cățărătoare; (iii) seceta de primăvară a afectat în mod negativ abundența globală, în special 
abundența speciilor dicotiledonate, precum și bogăția speciilor. Aceste relații se pot 
manifesta însă în moduri diferite în locuri diferite și, în unele cazuri, vegetația din diferite 
locuri poate răspunde condițiilor meteorologice în moduri contrastante. 

Unii experți implicați în elaborarea prezentului plan de acțiune au menționat că pajiștile 
bogate în specii sunt bine adaptate la condițiile meteorologice schimbătoare. Speciile 
xerotermice sunt avantajate în anii secetoși, în timp ce speciile mezofile devin dominante 
în anii mai ploioși. 

Potrivit unor experți, habitatul în sine este practic independent de nivelul apelor 
subterane, iar speciile sale sunt adaptate în cea mai mare parte la condițiile uscate-
semiuscate. Astfel, nu se preconizează un impact direct și bine observabil. Impactul 
indirect (creșterea vulnerabilității și reducerea capacității de adaptare) nu ar trebui să fie 
exclus din cauza eventualei schimbări a gestionării și a rolului emergent potențial al 
speciilor invadatoare – cu toate acestea, un astfel de impact poate fi analizat doar în cadrul 
studiilor de caz efectuate la nivel local. 
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În unele cazuri, efectele posibile ar putea fi legate de efectul schimbărilor climatice asupra 
apei, ca urmare a dependenței de deficitul de apă pentru a menține structura distinctivă a 
florei și a pajiștilor în timpul sezonului secetos. 
 
3.5.3 Concluzii și recomandări 

 Din cauza lipsei de cunoștințe și de dovezi privind efectele schimbărilor climatice 
asupra acestui tip de habitat, pare oportun să se promoveze studii care să acopere 
acest deficit de cunoștințe, să se analizeze vulnerabilitatea habitatului la schimbările 
climatice și să se identifice posibile măsuri de adaptare. Aceste studii ar trebui să 
includă, de asemenea, specii tipice de nevertebrate și specii potențial vulnerabile sau 
sensibile cu metapopulații. 

 Pentru a compara consecințele posibile ale schimbărilor climatice, germoplasma locală 
(semințe, propagule) care provine din zone înconjurătoare corespunzătoare ar putea fi 
utilizată pentru a consolida structura, densitatea și compoziția floristică a porțiunilor 
de habitat existente, însă o comparație reală a cauzelor acestei presiuni nu poate avea 
loc decât la o scară mai largă. 

 Prevenirea fragmentării habitatului și asigurarea conectivității vor îmbunătăți 
capacitatea de adaptare a tipului de habitat 6210 la schimbările climatice. 
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4. OBIECTIVELE DE CONSERVARE ȘI GESTIONARE A HABITATULUI 
 
Aceste pajiști sunt menținute prin gestionare regulată prin intermediul cositului și/sau al 
pășunatului extensiv. De asemenea, pot fi necesare acțiuni de refacere pentru a recupera 
suprafața, structura și funcțiile în cazul în care pajiștile sunt degradate în mod semnificativ 
sau au dispărut. Monitorizarea impactului gestionării habitatului este, de asemenea, 
importantă.  

Obiectivele și prioritățile în materie de conservare pot fi definite la nivelul regiunii 
biogeografice pentru a atinge un stadiu corespunzător de conservare și pentru a aborda 
principalele amenințări la adresa habitatului, de exemplu ameliorarea suprafeței, a 
structurii și a funcției, precum și nevoile de refacere. Acestea trebuie apoi transpuse în 
obiective specifice la nivel național. 

Obiectivele de conservare trebuie să fie, de asemenea, stabilite în cadrul siturilor Natura 
2000, pentru a maximiza contribuția siturilor la atingerea unui stadiu corespunzător de 
conservare a habitatului.  

Acțiunile desfășurate în afara siturilor Natura 2000 vor fi, de asemenea, necesare pentru 
a asigura conservarea pe termen lung, variabilitatea ecologică și o conectivitate adecvată. 

 

4.1 Cadru și context 

Directiva privind habitatele prevede stabilirea și punerea în aplicare a unor măsuri de 
conservare pentru menținerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a 
tipurilor de habitate și a speciilor de interes comunitar. Potrivit directivei, stadiul de 
conservare a unui habitat natural este considerat „corespunzător” dacă:  

 aria sa de extindere naturală și teritoriile care se încadrează în această arie sunt 
stabile sau în creștere; 

 structura și funcțiile sale specifice, necesare pentru menținerea sa pe termen lung, 
există și vor continua, probabil, să existe în viitorul apropiat și  

 stadiul de conservare a speciilor sale specifice este corespunzător. 

De asemenea, directiva prevede instituirea rețelei Natura 2000, care să reunească ariile 
speciale de conservare și în care să se stabilească și să se pună în aplicare măsurile de 
conservare necesare pentru tipurile de habitate și speciile prezente în situri, precum și un 
regim de protecție pentru a evita deteriorarea habitatelor și perturbarea speciilor pentru 
care au fost desemnate respectivele arii. Aceasta prevede, de asemenea, evaluarea 
planurilor sau a proiectelor pentru a preveni efectele negative asupra integrității siturilor. 

Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020 prevede ca, până în 2020, statele 
membre să refacă cel puțin 15 % din ecosistemele degradate de pe teritoriile lor. Strategia 
urmărește, de asemenea, să realizeze o îmbunătățire semnificativă și măsurabilă a 
stadiului de conservare a speciilor și habitatelor protejate în temeiul celor două directive 
privind natura. De asemenea, strategia acordă o atenție deosebită asigurării gestionării 
eficace a siturilor Natura 2000, în special prin punerea în aplicare a planurilor de gestionare 
a siturilor și a măsurilor de conservare, precum și integrării cerințelor de gestionare a 



 

61 

speciilor și a habitatelor în politicile-cheie privind utilizarea solurilor și a apei, ori de câte 
ori este posibil.  
 

4.2 Obiectivul general al prezentului plan de acțiune 

Având în vedere obiectivul general de atingere a unui stadiu corespunzător de conservare, 
planul sugerează stabilirea unor obiective generale pentru conservarea și gestionarea 
acestui tip de habitat la nivel biogeografic, care ar trebui să fie transpuse apoi în obiective 
mai specifice la nivel de țară. Planul sugerează, de asemenea, identificarea siturilor și a 
ariilor prioritare pentru a asigura conservarea habitatului și pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor stabilite la nivel mai înalt (de exemplu, biogeografic, național) atât în 
interiorul, cât și în afara rețelei Natura 2000. 

 

4.3 Stabilirea obiectivelor la nivel biogeografic și la nivel de țară  

La nivel biogeografic și la nivel de țară, este necesar să se ia în considerare stadiul de 
conservare (SC) a tipului de habitat și parametrii care definesc acest stadiu (suprafață, 
structură și funcții, perspective), precum și să se analizeze amenințările sau cumulul de 
amenințări care ar fi putut cauza stadiul actual și care determină tendințele. 

În cazul în care SC este corespunzător: obiectivele ar trebui să vizeze menținerea 
habitatului în stadiul corespunzător prin menținerea unui sistem adecvat de gestionare a 
habitatului și prevenirea eventualelor amenințări și presiuni care ar putea afecta stadiul 
acestuia. 

În cazul în care SC este necorespunzător (inadecvat – U1 sau precar – U2), acesta ar trebui 
să fie îmbunătățit. În funcție de stadiul parametrilor evaluați într-un stadiu 
necorespunzător, acest lucru poate necesita: 

- îmbunătățirea ariei de extindere;  
- îmbunătățirea suprafeței; 
- îmbunătățirea structurii și a funcțiilor; 
- îmbunătățirea perspectivelor. 

Îmbunătățirea ariei de extindere și a suprafeței ar necesita refacerea habitatului în siturile 
corespunzătoare și, în același timp, prevenirea scăderii suprafeței totale a habitatului și a 
numărului de localități ale habitatului din țară. Siturile corespunzătoare pentru refacerea 
habitatului ar trebui să fie identificate și selectate în cadrul țărilor la nivel biogeografic, în 
vederea asigurării conservării pe termen lung a habitatului și a speciilor asociate acestuia, 
a variabilității sale ecologice și a conectivității adecvate în aria sa de extindere naturală. 

Îmbunătățirea structurii și a funcțiilor. Structura și funcțiile unui tip de habitat se referă la 
compoziția și diversitatea speciilor sale, la procesele și funcțiile ecologice care susțin 
habitatul, precum și la conectivitatea ecologică. Îmbunătățirea structurii și a funcțiilor 
poate fi necesară în zonele în care habitatul este degradat. Aceasta implică refacerea și 
prevenirea continuării degradării prin eliminarea și reducerea principalelor amenințări și 
presiuni care acționează asupra tipului de habitat. Îmbunătățirea structurii și a funcțiilor 
habitatului trebuie, de asemenea, să ia în considerare diversitatea și răspândirea 
fitocenozelor și a speciilor caracteristice habitatului la nivel național. 
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Îmbunătățirea perspectivelor necesită, de regulă, abordarea cauzelor care stau la baza 
principalelor amenințări și presiuni asupra habitatului, astfel încât tendințele diferiților 
parametri să se poată îmbunătăți. Câteva exemple în acest sens pot fi următoarele: 
reducerea depunerilor de nutrienți atmosferici, oprirea extinderii tufărișurilor și a speciilor 
invazive, prevenirea abandonării și asigurarea unei gestionări adecvate a ariilor în care 
habitatul este prezent etc. 
 
 

Obiective generale 

La nivel biogeografic și la nivel de țară, planul propune următoarele obiective generale: 

 menținerea ariei de extindere și a suprafeței și, după caz, refacerea și extinderea 
suprafeței, menținerea sau îmbunătățirea structurii și funcției acestor pajiști (în 
funcție de stadiul actual al acestor parametri) și asigurarea unei perspective favorabile 
în toate ariile lor de răspândire pe termen mediu și lung; 

 asigurarea conservării diversității ecologice a tipului de habitat și a fitocenozelor sale 
caracteristice, precum și a speciilor tipice de nevertebrate, cum ar fi polenizatorii, în 
aria sa de răspândire. Acest lucru ar putea presupune stabilirea unor obiective specifice 
pentru fiecare țară, ținând seama de diversitatea și caracteristicile speciale care trebuie 
păstrate în întreaga regiune; 

 asigurarea conectivității ecologice în întreaga arie de extindere a habitatului. Este 
important să se asigure conectivitatea între zonele în care se găsește acest habitat, 
deoarece acestea joacă un rol important în conectarea populațiilor de specii, cum ar fi 
fluturii sau alți polenizatori relevanți, printre alte specii de floră și faună. Crearea unor 
zone de trecere cu vegetație-țintă în scopul îmbunătățirii conectivității dintre peisaje 
este necesară pentru funcționarea metapopulațiilor de plante și animale; 

 împărtășirea și armonizarea cunoștințelor și experiențelor în ceea ce privește 
protejarea și gestionarea habitatului în rândul țărilor din aceeași regiune biogeografică;  

 elaborarea unor abordări similare în cadrul schemelor de sprijin (de exemplu, în 
ceea ce privește tipurile de subvenții/stimulente) în toate țările din aceeași regiune 
biogeografică. 

 

 
4.3.1 Ținte și valori cantitative pentru obiectivele de conservare 

În unele țări au fost stabilite ținte specifice pentru îmbunătățirea stadiului de conservare, 
de exemplu în ceea ce privește suprafața habitatului care urmează a fi refăcută. În alte 
cazuri, sunt stabilite doar obiective mai generale. În continuare sunt prezentate câteva 
exemple în acest sens. Valorile cantitative pentru obiectivele de conservare ar putea fi mai 
bine stabilite atunci când se cunoaște (cunosc) FRV aferentă(e) tipului de habitat. 

Exemple de obiective de conservare pentru pajiștile uscate de tip 6210 în unele state 
membre 

- Belgia (Flandra): creșterea suprafeței până la 7,8 ha, ceea ce reprezintă o creștere de 
875 % față de suprafața actuală. Un sit de importanță comunitară (SIC) cu tipul de 
habitat 6210 este clasificat ca sit esențial; 

- Letonia: asigurarea conectivității dintre peisaje și a proceselor ecologice caracteristice 
(diversitatea structurii vegetației și ciclul nutrienților). Refacerea habitatelor adecvate 
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pentru a îmbunătăți numărul de localități și stadiul de conservare a speciilor tipice, rare 
și vulnerabile și a populațiilor acestora. Refacerea și menținerea diversității speciilor și 
comunităților de licheni, mușchi, nevertebrate și plante superioare (Rūsiņa, 2017); 

- Luxemburg: extinderea suprafeței habitatului prin dezvoltarea unor zone cu potențial 
de extensificare, refacerea suprafețelor intens utilizate, precum și refacerea zonelor 
abandonate și degradate. A fost stabilită o țintă de cel puțin 350 ha pentru refacerea 
habitatului (precum și refacerea suprafețelor habitatului din regiunea minieră, care nu 
sunt incluse în această țintă, deoarece nu sunt cuantificabile). (Naumann et al. 2013) 
Crearea unei rețele ecologice de pajiști uscate seminaturale și asigurarea schimbului 
genetic între pajiștile calcaroase.  

 

4.4 Stabilirea obiectivelor de conservare la nivel de sit 

După cum s-a menționat anterior în text, un număr de 4 437 de situri Natura 2000 au fost 
desemnate pentru protecția și conservarea acestui tip de habitat. Multe dintre aceste situri 
au fost desemnate ca arii speciale de conservare și s-au stabilit obiective de conservare și 
măsuri de conservare pentru aceste arii.  

Trebuie stabilite obiective de conservare la nivel de sit în cadrul siturilor Natura 2000, în 
vederea stabilirii măsurilor de conservare necesare pentru tipurile de habitate și speciile 
care motivează desemnarea sitului19. 

Obiectivele de conservare la nivel de sit ar trebui să definească starea care trebuie atinsă 
de tipul de habitat în cadrul siturilor pentru a maximiza contribuția siturilor la atingerea 
unui stadiu corespunzător de conservare la nivel național, biogeografic sau european. 

Stabilirea obiectivelor de conservare ar necesita o evaluare a importanței relative a fiecărui 
sit pentru conservarea acestui tip de habitat, precum și a potențialului real al fiecărui sit 
pentru habitat, care necesită investigarea următoarelor aspecte: 

- importanța fiecărui sit pentru atingerea obiectivelor la nivel biogeografic și la nivel 
de țară; 

- situația actuală a habitatului în fiecare sit și potențialul de recuperare sau de 
refacere; 

- gestionarea istorică ce a menținut habitatul sau modificările și factorii care ar fi 
putut conduce la degradarea habitatului, precum și posibilul impact pe termen 
lung. 

Odată finalizată această analiză, ar putea fi efectuată o revizuire a obiectivelor de 
conservare deja stabilite pentru siturile Natura 2000 în care se găsește habitatul, pentru a 
ajusta sau a îmbunătăți definiția acestora, dacă este cazul. În plus, obiectivele 
corespunzătoare pentru siturile în care nu au fost încă stabilite obiective de conservare ar 
trebui stabilite având în vedere importanța lor relativă, starea și potențialul pentru tipul 
de habitat. 
 

                                                 
19 Nota Comisiei privind stabilirea obiectivelor de conservare pentru siturile Natura 2000 (2012), disponibilă 
la adresa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_RO.pdf. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_RO.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_RO.pdf
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La definirea obiectivelor de conservare la nivel de sit, ar trebui luate în considerare 
următoarele aspecte:  

- necesitățile ecologice ale habitatului în fiecare sit în parte; 
- amenințările și presiunile care acționează asupra sitului, care pot afecta habitatul; 
- starea zonelor înconjurătoare, care poate influența stadiul habitatului în cadrul 

sitului. 
 
Un exemplu de obiective de conservare destul de detaliate stabilite pentru acest tip de 
habitat într-o anumită ASC din Irlanda este prezentat mai jos (tabelul 6). 
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Tabelul 7. Obiective de conservare stabilite pentru tipul de habitat (6210) într-o ASC din Irlanda 
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În plus, în funcție de acoperirea acestui habitat de către rețeaua Natura 2000, luarea de 
măsuri în afara zonelor protejate poate fi necesară pentru asigurarea conservării pe 
termen lung a habitatului, a variabilității sale ecologice și a unei conectivități adecvate în 
aria sa de extindere naturală, precum și pentru conservarea speciilor asociate habitatului.  

Tabelul 4 de la paginile 33-34 stabilește suprafața procentuală a acestui tip de habitat în 
cadrul rețelei Natura 2000 pe țări și regiuni biogeografice (pe baza informațiilor provenite 
de la setul de date prevăzut la articolul 17). Ar trebui efectuată o analiză mai detaliată la 
nivel național și biogeografic, pentru a stabili cele mai adecvate arii pentru îmbunătățirea 
stadiului de conservare sau pentru refacerea habitatului.  
 

4.4 Stabilirea obiectivelor și a abordărilor în materie de gestionare într-o 
anumită arie 

 
În funcție de starea pajiștilor, pot fi necesare menținerea, refacerea sau recrearea (a se 
vedea definițiile de mai jos). 
 
Figura 16. Abordări în materie de gestionare în conservarea pajiștilor seminaturale [Rusina (ed.) 
2017] 
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Menținerea pajiștilor seminaturale implică conservarea și menținerea compoziției și a 
structurii speciilor caracteristice pajiștii seminaturale, precum și a condițiilor și proceselor 
ecologice necesare menținerii acesteia într-un stadiu corespunzător. Aceasta necesită de 
obicei punerea în aplicare, adesea anual, a unor măsuri recurente (pășunat, cosit etc.). De 
asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită luării în considerare a nevoilor 
de gestionare ale comunităților de nevertebrate tipice. Există un număr tot mai mare de 
exemple în care siturile cu pajiști uscate gestionate au o stare foarte bună în ceea ce 
privește vegetația și speciile tipice de plante, însă practic sunt lipsite de specii tipice de 
nevertebrate, cum ar fi, de exemplu, fluturii. S-a demonstrat că, în cadrul habitatelor 
prevăzute în anexa I, se înregistrează un declin pe scară largă al insectelor, cel puțin în 
unele regiuni din Germania, în zone bine protejate (Hallmann et al. 2017), dar și în alte țări 
precum Țările de Jos (Hallmann et al. 2018) și se bănuiește că acesta constituie o problemă 
la nivel european, dacă nu chiar mondial. Printre factorii importanți suspectați că ar 
constitui principalele motive ale acestui declin se numără pesticidele, inclusiv acoperirea 
semințelor, gestionarea monotonă și simultană a unor arii extinse, precum cosirea unor 
habitate complete din cadrul unui sit, într-o zi sau două, precum și fragmentarea. Prin 
urmare, componentele faunistice necesită, de asemenea, o gestionare eficace. 

Refacerea presupune îmbunătățirea stării pajiștilor, în cazul în care unele dintre procesele 
sau caracteristicile tipice ale habitatelor de pajiști sunt încă prezente. De exemplu, 
refacerea pajiștilor năpădite de arbuști în cazul în care sunt încă prezente procese și 
condiții ecologice care susțin habitatul (de exemplu, compoziția solului și proprietățile 
chimice). Refacerea ecologică include, de obicei, măsuri unice, cum ar fi tăierea arborilor 
și a arbuștilor sau măcinarea rădăcinilor. De asemenea, aceasta poate presupune cositul și 
pășunatul mai intensiv pe o anumită perioadă de timp, până când regenerarea arbuștilor 
este controlată și până când se poate efectua cositul sau pășunatul mai extensiv și de 
întreținere periodică (Rusina, 2017). 

Recrearea pajiștilor seminaturale implică crearea condițiilor de mediu necesare habitatului 
și introducerea speciilor caracteristice habitatului într-un loc în care habitatul a dispărut. 
Recrearea habitatelor poate fi mai relevantă în țările în care suprafața actuală a habitatului 
este mai mică decât suprafața care poate oferi un stadiu corespunzător de conservare 
pentru speciile și comunitățile sale și în care suprafața existentă este în scădere din cauza 
abandonării, a intensificării sau a altor cauze care au dus la dispariția habitatului. Recrearea 
poate compensa, cel puțin parțial, consecințele distrugerii habitatului și ale reducerii 
suprafeței sale.  

Principiul director se referă la faptul că este întotdeauna mai bine să se protejeze și să se 
mențină ecosistemele naturale prin eliminarea, ori de câte ori este posibil, a efectelor 
negative și a presiunilor extreme, întrucât refacerea ecosistemelor degradate implică 
întotdeauna riscul de eșec și costuri ridicate. Numeroase valori naturale pot fi afectate 
iremediabil, iar resursele și investițiile necesare refacerii ecosistemelor naturale depășesc 
cu mult resursele necesare pentru conservarea acestora. Costurile cresc odată cu creșterea 
nivelului de degradare. Astfel, conservarea și menținerea corespunzătoare a ecosistemelor 
naturale reprezintă întotdeauna o prioritate, iar refacerea sau gestionarea trebuie să se 
utilizeze doar ca un instrument de recuperare a ecosistemelor deja degradate. De multe 
ori, habitatele recreate rămân mai sărace în specii, chiar și pe termen lung, într-un peisaj 
fragmentat în care recolonizarea este mai dificilă sau chiar imposibilă pentru anumite 
specii. 
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În general, refacerea situației „ideale” anterioare (din punctul de vedere al suprafeței 
habitatului, al compoziției speciilor și al proceselor funcționale) este posibilă numai în cazul 
în care nu există condiții ireversibile sau semnificativ degradate în zonă și în împrejurimi 
care ar face imposibilă refacerea habitatului și a proceselor sale necesare (Rusina, 2017, 
sau Priede și Rūsiņa, 2017). Uneori este posibilă doar o îmbunătățire a stadiului.  

Refacerea ecologică sau crearea unui habitat de pajiște seminaturală reprezintă un proces 
de durată. Refacerea poate conduce la obținerea rapidă a rezultatelor (de exemplu, în 
termen de 2 ani) doar dacă sunt încă prezente majoritatea speciilor caracteristice și au loc 
toate procesele ecologice necesare. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, procesul de 
refacere durează cel puțin 5-10 ani (Rusina, 2017), iar o refacere mai completă a 
populațiilor de specii de nevertebrate va dura câteva decenii.  

După ce activitățile de refacere au obținut rezultatele scontate, sunt necesare măsuri de 
menținere pentru păstrarea pajiștilor într-o stare bună. În plus, măsurile de refacere și cele 
de menținere deseori nu sunt separate în mod strict, dar pot avea loc în același timp. 
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5. MĂSURI DE CONSERVARE ȘI DE REFACERE 
 

Menținerea acestui habitat în stare bună depinde de cositul sau pășunatul extensiv, în 
funcție de condițiile locale și de practicile de gestionare istorică. De asemenea, poate fi 
necesar controlul tufărișurilor sau al speciilor invazive. 

Adaptarea gestionării la nevoile anumitor specii poate fi necesară în funcție de 
obiectivele de conservare a siturilor.  

 

5.1 Principalele practici de gestionare pentru menținerea habitatului în 
stare bună 

În general, acest tip de habitat nu este o comunitate de tip climax și se bazează pe practici 
de gestionare extensivă în aproape întreaga sa arie de extindere. Factorii biotici esențiali 
pentru conservarea acestuia sunt strâns legați de posibilitatea de a limita succesiunea 
secundară. Acest lucru este asigurat, în general, de activitatea de pășunat al erbivorelor 
sălbatice și, în special, al animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, cabaline, măgari). 
Cositul poate fi un instrument adecvat pentru conservarea în cea mai mezică parte a 
habitatului (și anume cu o sursă moderată de umiditate). 

Dacă pășunatul sau cositul este cea mai adecvată gestionare regulată pentru pajiștile 
calcaroase de înaltă calitate poate depinde de condițiile și de gestionarea istorică a 
anumitor zone și de subtipul de habitat întâlnit. Deși majoritatea studiilor recomandă 
pășunatul ca fiind cea mai adecvată gestionare pentru pajiștile calcaroase, Fischer și Wipf 
(2002) au constatat că, în regiunea subalpină superioară, pajiștile calcaroase cosite în mod 
tradițional au fost favorizate mai degrabă de cosit, decât de pășunat. Există diferențe în 
ceea ce privește compoziția speciilor în pajiștile pășunate și cele cosite, care corespund 
unor unități și subtipuri de vegetație diferite. Pentru a menține biodiversitatea deplină a 
tipului de habitat 6210, poate fi necesară o combinație a ambelor tipuri de gestionare, 
adaptată la nivel regional. 

Istoria și natura comunității sunt variabile foarte importante în definirea unor regimuri de 
gestionare adecvate (Grime et al. 2000, Britton et al. 2001). În cadrul unui experiment 
privind efectele mai multor regimuri de gestionare (pășunat, cosit și neintervenție) asupra 
biodiversității pajiștilor calcifile din Țările de Jos, pășunatul a condus la cel mai înalt nivel 
de biodiversitate, în timp ce neintervenția la nivelul cel mai scăzut (During și Willems 1984). 
În plus, pășunatul s-a dovedit a fi mai eficient decât cositul în combaterea efectelor 
nivelurilor crescute de azot (Butaye et al. 2005).  

În cazul în care nu a existat un istoric anterior de cosit, este necesar să se evalueze efectele 
probabile asupra conservării comunității de pajiști ale unei treceri de la pășunat la cosit. 
Acest lucru poate fi deosebit de important pentru nevertebrate. Speciile de nevertebrate 
prezente vor fi, de fapt, cele ale căror cicluri de viață sunt compatibile cu actualul regim de 
gestionare instituit de mult timp. În mod similar, trecerea de la un regim tradițional de 
cosit la pășunat este de natură să determine modificări ale compoziției speciilor de plante 
(Rodwell 1992). Speciile care înfloresc timpuriu, care se bazează pe producția de semințe 
pentru menținerea populațiilor, pot fi reduse sau eliminate printr-o astfel de modificare. 
În cazul în care există îndoieli, ar trebui adoptată abordarea precaută de evitare a 
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modificărilor în cadrul gestionării tradiționale, în vederea îndeplinirii obiectivelor de 
conservare a naturii (Crofts și Jefferson 1999).  

 

 

Habitat prioritar cu orhidee (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Pășunat  

Pajiștile calcaroase uscate tind să fie sisteme cu productivitate redusă, care produc 
randamente scăzute de plante digerabile, astfel încât acestea sunt, de obicei, menținute 
mai degrabă prin pășunat decât prin cosit. Pășunatul joacă un rol esențial în menținerea 
bogăției speciilor prin limitarea capacității speciilor competitive de a obține o poziție 
dominantă. Aceasta este, de asemenea, opțiunea preferată în ceea ce privește gestionarea 
nevertebratelor. Cu excepția unei densități foarte ridicate a efectivelor de animale, 
pășunatul înlătură materialul vegetal în mod mai progresiv decât tăierea vegetației. Acest 
lucru poate oferi nevertebratelor mai mobile posibilitatea de a se muta în alte zone din 
interiorul pajiștii (Crofts și Jefferson 1999).  

Cu toate acestea, impactul pe termen lung al diferitelor regimuri de pășunat nu sunt bine 
cunoscute, în special în ceea ce privește comunitățile de nevertebrate. Studiile realizate în 
ceea ce privește impactul activităților pastorale asupra pajiștilor calcaroase din Bourgogne 
arată că, în pofida unei creșteri a diversității florei, repercusiunile asupra nevertebratelor 
pot fi atât pozitive, cât și negative, în funcție de practicile pastorale (Croquet și Agou 2006). 
Suprafețele nepășunate sunt, de asemenea, importante pentru adăpostirea sau iernarea 
microfaunei (Pearson et al. 2006).  

Pășunatul are și alte beneficii. Călcarea moderată poate fi benefică: acțiunea copitelor 
animalelor grele, cum ar fi bovinele, sparge stratul de deșeuri vegetale, călcând și zdrobind 
vegetația crescută necontrolat. În plus, copitele animalelor creează o anumită suprafață 
de teren lipsit de vegetație. Acest lucru este important pentru ciclul de viață al multor 
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nevertebrate și, de asemenea, pentru tipurile de plante care au nevoie de terenuri lipsite 
de vegetație pentru a germina și a se stabili (Calaciura și Spinelli, 2008). 

Regimul de pășunat 

Caracteristicile biologice ale pajiștilor sunt puternic influențate de regimul de pășunat 
impus pajiștilor și, în multe cazuri, determinate în mod fundamental de acesta. Tipul de 
animale utilizate, densitatea efectivelor de animale și calendarul activităților de pășunat 
reprezintă factori importanți care trebuie luați în considerare (de reținut că tipul de animal 
include specia, rasa, vârsta, sexul și experiența).  

Opțiunile pentru instituirea unui regim de pășunat adecvat pentru conservare se bazează 
pe o serie de parametri diferiți:  

- tipul efectivelor (bovine, ovine, ponei etc.) și ratele de încărcare; 
- perioadele de pășunat (sezonul de pășunat) și durata pășunatului;  
- sistemul de pășunat (secvența și modelul evenimentelor de pășunat); 
- închiderea în țarcuri, de obicei, în afara habitatului, dacă mai este necesar.  

Modul în care acești parametri interacționează între ei pentru a influența pajiștile este 
adesea complex, făcând mai dificile previziunile exacte ale rezultatelor. Totuși, aceasta 
înseamnă, de asemenea, că un rezultat dorit poate fi adesea obținut prin utilizarea unei 
varietăți de regimuri.  

Animale erbivore 

Pajiștile sunt menținute cu diferite tipuri de animale erbivore în toată Europa, inclusiv 
bovine, ovine, caprine, măgari și cabaline. Toate tipurile de efective de animale, la densități 
scăzute, produc pajiști cu o structură neuniformă și amestecată. Modelul și scara 
mozaicului de vegetație pot fi diferite în funcție de tipul de șeptel: animale diferite pot crea 
tipuri diferite de microhabitat (Crofts și Jefferson 1999).  

Modul în care sunt măsurate aceste densități scăzute ale efectivelor de animale 
influențează în mare măsură eficacitatea. Un efectiv păstorit care se deplasează în mod 
continuu are o densitate ridicată a efectivelor de animale la nivel local, dar poate avea o 
densitate scăzută la scară largă. Densitatea globală scăzută a efectivelor de animale într-o 
zonă împrejmuită determină un pășunat foarte selectiv și poate duce la un produs final 
destul de diferit, deoarece efectivul nu este deloc forțat să pască componentele mai puțin 
dezirabile. Sunt preferabile sistemele de pășunat care pot extrage nutrienții din sisteme. 

Toate animalele pasc selectiv. Se consumă mai întâi elementele preferate de vegetație, în 
timp ce plantele mai puțin dezirabile sunt lăsate la urmă sau nu sunt pășunate deloc. 
Selectarea și respingerea, de către animalele erbivore, a anumitor specii de plante, în 
detrimentul altora, pot juca un rol esențial în menținerea bogăției speciilor și în stabilirea 
structurii și a compoziției floristice a pajiștilor. 
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Oi la păscut (C. Olmeda) 

Bovinele diferă foarte mult de ovine prin faptul că preferă să mănânce iarbă mai lungă și 
nu pot paște atât de selectiv. Bovinele își încolăcesc limba în jurul vegetației și rup plantele, 
lăsând în urmă smocuri de vegetație nepășunată și suprafețe pășunate scurte, în timp ce 
ovinele se hrănesc mai selectiv decât bovinele și consumă partea superioară a plantei în 
timp ce se deplasează pe pajiște, creând o structură mai omogenă a vegetației (McDonald 
2007a). Bovinele se hrănesc prin smulgerea vegetației, lăsând porțiuni deschise, precum și 
o varietate structurală a înălțimilor de vegetație. Aceste structuri „deschise” sprijină o serie 
de specii de plante care se regenerează prin semințe, cum ar fi Primula veris. Ovinele sunt 
„mașini de cosit”, stimulând lăstărirea și închiderea vegetației și favorizând speciile 
rizomatoase. Aceste două mecanisme acționează în direcții opuse, cu rezultate ulterioare 
asupra vegetației (și, prin urmare, asupra comunităților de nevertebrate sprijinite). 

Caprinele pot paște sau pot roade din tufișuri. Cabalinele pot paște mult mai aproape de 
sol decât bovinele și ovinele și au nevoie să pască pe o perioadă mult mai lungă din cauza 
diferenței de fiziologie digestivă (Rook et al. 2004). Măgarii sunt similari poneilor în sensul 
că pasc selectiv. Iepurii nu pasc pe pajiști înalte, sunt animale erbivore foarte selective și, 
la densități moderate, produc un mozaic neuniform de suprafețe mici ciugulite la diferite 
înălțimi. Dimensiunea corpului este, de asemenea, importantă: animalele mai mici aleg 
hrană de calitate superioară, deoarece au nevoie de mai multă energie în raport cu 
dimensiunea corpului (Rook et al. 2004).  

Cu toate acestea, speciile de animale au un efect minor atunci când presiunea pastorală 
este ridicată; s-au descoperit daune, sub forma unei reduceri globale a bogăției speciilor 
de plante, în locurile pășunate excesiv atât de cabaline, cât și de bovine (Crofts și Jefferson 
1999).  

Efectele călcării variază, de asemenea, în funcție de specie. Presiunea fizică exercitată 
asupra pajiștilor de către ovine se estimează a fi de 0,8 până la 0,95 kg pe cm² și de către 
bovine de 1,2-1,6 kg pe cm² (Spedding, 1971).  

Menținerea tipului de animale care a fost utilizat în mod tradițional într-o zonă ar trebui 
să fie opțiunea preferată, iar modificările pot avea un impact negativ. Multe specii de 
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plante caracteristice care au fost adaptate la pășunatul de către un anumit animal tind să 
dispară atunci când se modifică tipul de animal, întrucât acestea devin vulnerabile față de 
un alt mod de pășunat (Pearson et al. 2006). Condițiile din diferite zone geografice 
determină, de asemenea, tipul de animale care poate fi utilizat cel mai bine. De exemplu, 
pășunile foarte uscate din sudul Europei sunt, în general, mai potrivite pentru pășunatul 
ovinelor decât al bovinelor, întrucât primele pot suporta mai bine condițiile extreme.  

Cu toate acestea, pășunatul mixt poate fi uneori benefic, deoarece poate crea structuri de 
pajiști diferite, în funcție de preferințele de pășunat ale diferitelor animale; este puțin 
probabil ca preferințele în materie de hrană ale diferitelor animale erbivore să coincidă. 
Regimul poate impune ca acestea să fie pășunate separat: bovinele, de exemplu, pot fi 
utilizate inițial pentru a paște pe pajiștile cu iarbă înaltă de la sfârșitul sezonului, pentru a 
fi urmate de ovine sau ponei după ce înălțimea pajiștilor a fost redusă la un nivel care să le 
permită acestora să se descurce mai eficient. Surse diferite de pășunat trebuie să fie 
identificate și evaluate separat, astfel încât să se efectueze numai ajustările cele mai 
adecvate (Crofts și Jefferson 1999).  

În cazul pajiștilor care nu au mai fost pășunate de mult timp, se pot utiliza caprine pentru 
înlăturarea arbuștilor și a tufișurilor care au început să crească în cadrul sitului. 
Introducerea pășunatului cu caprine pe suprafețe îngrădite poate fi o metodă eficientă de 
refacere a pajiștilor uscate invadate de arbuști. Acest lucru a fost dovedit în cadrul unui 
studiu care a investigat impactul pășunatului cu caprine pe suprafețe îngrădite cu o 
presiune pastorală relativ mare (de la 0,6 la 0,8 UVM/ha/an), pe o perioadă de șapte ani, 
asupra structurii habitatului și a bogăției speciilor în șase localități de pajiști uscate 
invadate de arbuști de pe valea inferioară a râului Saale din Germania Centrală. Reducerea 
invadatorilor și numărul tot mai mare de specii-țintă se corelează cu îmbunătățirea 
stadiului de conservare a acestor tipuri de habitate de pajiști uscate extrem de valoroase 
(Elias et al. 2018). 
 

 
Pășunatul caprinelor în aria specială de conservare Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 
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Presiune pastorală. Densitatea efectivelor de animale 

Presiunea pastorală este o măsură a cantității de vegetație pe care se preconizează că o 
vor obține un anumit număr de animale erbivore din anumite specii și de anumite 
dimensiuni în timpul perioadei de pășunat. Atunci când se permite depășirea, de către 
presiunea pastorală, a capacității de suport a pajiștii, acest lucru ar duce, în mod normal, 
la o deteriorare a caracterului ecologic și productiv al pajiștii, ceea ce echivalează cu 
conceptul de pășunat excesiv. Numărul de animale erbivore și perioada de timp în care 
acestea rămân în cadrul sitului vor determina rezultatul regimului de pășunat. 

Presiunea pastorală este considerată optimă în cazul în care aceasta promovează și 
menține mozaicul de vegetație – lăsând lungimi inegale ale pajiștii și producând un câmp 
cu smocuri. Acest lucru este posibil numai dacă se permite pășunatul selectiv al animalelor 
erbivore pe pajiște. Numai pășunatul extensiv creează posibilitatea de a consuma plante 
în mod selectiv. Dimpotrivă, pășunatul intensiv produce o înălțime uniformă a pajiștii, 
lăsând mai puține posibilități de supraviețuire pentru diferite specii de plante și animale. 

Pentru a evalua randamentul șeptelului, este util să se efectueze o analiză a vegetației 
pășunilor. Esența pășunatului de întreținere constă în asigurarea faptului că, în fiecare an, 
producția a fost înlăturată înainte de începerea următorului sezon de vegetație. 
Randamentul anual al biomasei vegetale stabilește limita superioară a presiunii pastorale 
care poate fi susținută de o anumită pajiște. Obiectivele de conservare impun, în general, 
niveluri ale efectivelor mai mici decât capacitatea de suport a pajiștilor. Aceasta permite 
ca o proporție semnificativă din producția anuală a pajiștii să nu fie pășunată de animale, 
astfel încât aceasta să poată intra în alte lanțuri alimentare (de exemplu, erbivore 
nevertebrate sau comunități de descompunători) sau să consolideze diversitatea 
structurată a habitatului. Acest aspect ar necesita o reducere a nivelurilor efectivelor cu 
mult sub capacitatea de suport teoretică a pajiștii pentru a se asigura faptul că, în timpul 
sezonului de vegetație, rămâne nepășunată suficientă vegetație pentru îndeplinirea 
obiectivelor de conservare (Crofts și Jefferson 1999).  

Cu toate acestea, în multe cazuri nu este posibil să se definească etapa de succesiune 
optimă și, prin urmare, densitatea efectivelor de animale în practică. În unitățile de 
habitate mici poate fi deosebit de dificil să se realizeze un echilibru în ceea ce privește 
intensitatea pășunatului care să evite atât invazia tufărișurilor, cât și pășunatul excesiv. Nu 
este sigur dacă acest tip de gestionare este suficient pentru a contracara dezvoltarea de 
noi tufărișuri.  
 
Momentul și durata pășunatului  

Momentul pășunatului este important. Pășunatul de primăvară are impactul cel mai direct 
asupra creșterii plantelor, deoarece, în această perioadă, producția de frunze este cea mai 
ridicată. Intensitatea pășunatului de primăvară nu ar trebui să fie prea ridicată, pentru a 
permite creșterea și înflorirea plantelor. În caz contrar, acesta poate avea un impact 
negativ asupra compoziției fitocenozei. Pășunatul de toamnă poate reduce, de asemenea, 
cantitatea de hrană pe care plantele o pot depozita pe timpul iernii, reducând vigoarea 
acestora în următorul sezon.  

În ceea ce privește durata pășunatului, se presupune că există o relație inversă între 
numărul efectivelor și durata pășunatului. Perioadele scurte de pășunat intens pot fi 
adecvate în situațiile în care există specii de buruieni problematice. Cu toate acestea, este 
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probabil ca efectul unor perioade scurte de pășunat intens pe pajiști în general să fie 
catastrofal pentru anumite specii de nevertebrate care depind de continuitatea structurii 
pajiștilor pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Acesta va fi cel mai puțin dăunător pe 
timp de iarnă atunci când majoritatea insectelor supraterane se află într-o fază latentă a 
ciclului lor de viață. Aceeași presiune anuală a pășunatului mai poate fi obținută prin 
utilizarea unei rate de încărcare mai mici, dar numai dacă se menține pe o perioadă mai 
lungă de timp; se obține încă structura dorită a pajiștilor, dar se acordă mai mult timp 
pentru ca nevertebratele să se redistribuie (Crofts și Jefferson, 1999).  
 
Sistemul de pășunat 

Sistemul de pășunat este secvența organizată, de rutină, de deplasare a efectivelor de 
animale erbivore pe o arie de pășunat. Diferitele sisteme de pășunat pot fi, în esență, 
simplificate la două strategii fundamentale: sistemul șeptelului stabilit și sistemul 
pășunatului prin rotație, care pot fi, de asemenea, combinate (Calaciura și Spinelli, 2008). 

Sistemul șeptelului stabilit este practicat în cazul în care un număr „stabilit” de animale 
este lăsat pe un teren pe o perioadă lungă de timp, uneori pe tot parcursul anului. La rate 
de încărcare mici, sistemul șeptelului stabilit poate permite ca părți nepășunate de pajiște 
să se dezvolte fonologic, oferind astfel nișe mai ecologice pentru a fi exploatate de 
diferitele specii de animale (flori, semințe, arboreturi și materii moarte căzute) (Crofts și 
Jefferson 1999). Prin menținerea unor rate de încărcare mici, speciile de plante invazive 
vor fi controlate, menținând în același timp fauna de nevertebrate care depinde de speciile 
de iarbă (RSPB 2004b). Densitatea efectivelor de animale poate fi ajustată în funcție de 
necesități, fiind, de obicei, redusă pe măsură ce sezonul avansează și productivitatea 
pajiștilor scade. În cazul în care pășunatul sau călcarea amenință speciile de plante 
deosebit de valoroase, ar putea fi necesar să se creeze zone speciale pentru a proteja 
aceste specii de presiunea pășunatului (Colas și Hébert 2000). Orhideele nu sunt, de regulă, 
tolerante la acțiunile de călcare. Dacă se deteriorează o rozetă de frunze nou crescută, 
aceasta nu va mai crește din nou. În sistemele de pășunat cu densitate foarte scăzută, 
anumite specii de orhidee pot încă supraviețui și pot acumula populații considerabile. 
Cositul timpuriu este, de asemenea, neadecvat pentru acestea, deoarece specia înflorește 
în iunie și iulie (Rusina, 2017). Într-adevăr, este posibilă îmbunătățirea compoziției și a 
calității pajiștilor, încurajând regenerarea plantelor rare și amenințate care sunt 
caracteristice acestui habitat, prin spații împrejmuite.  

Pășunatul prin rotație are loc în cazul în care suprafața pentru pășunat este împărțită în 
compartimente (terenuri, padocuri sau benzi) sau în cazul în care efectivul se află în 
gestionarea activă a unui pastor, iar efectivul este mutat în unități de pășunat proaspete, 
la intervale corespunzătoare. Animalele sunt mutate pe suprafețe noi la intervale regulate 
și frecvente, înaintând în jurul întregii zone de pășunat într-o secvență structurată. Acestea 
se întorc pentru a paște pe suprafața inițială atunci când pajiștea își va fi recuperat întreaga 
capacitate de producție, dar când nu va fi început încă să înflorească (Brockman 1988).  

Pășunatul prin rotație poate fi utilizat pentru a atinge obiectivele de gestionare a 
conservării, în special atunci când sunt necesare pajiști scurte pentru a menține 
comunitățile mai specializate, care depind de ele, și atunci când suprafața pajiștilor este 
dispersată pe mai multe situri separate. Deseori, această abordare funcționează cel mai 
bine pe siturile care necesită pășunat pe timp de iarnă, deoarece obiectivul este pur și 
simplu acela ca animalele să pășuneze cât mai mult din cultura ultimelor sezoane. Odată 
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ce se realizează acest lucru, pajiștea este pregătită pentru începutul producției noului 
sezon (Crofts și Jefferson 1999).  

Pentru izolare și pentru a crea mai multe zone în care pășunatul va avea loc în mod 
alternativ, este adecvată împrejmuirea animalelor.  
 
Transhumanța și transterminanța. Deplasarea animalelor pe distanțe lungi și medii (prin 
transhumanță pentru deplasările de peste 100 km și transterminanță pe distanțe mai mici) 
este o practică esențială pentru menținerea acestor pajiști, în special atunci când se 
utilizează trasee tradiționale ale animalelor (tratturi în Italia, draillies în sudul Franței sau 
vías pecuarias în Spania), precum și pentru păstrarea cunoștințelor ecologice tradiționale 
în domeniu (Otero-Rozas et al. 2013). Transhumanța și transterminanța contribuie la 
răspândirea semințelor, relevantă în special pentru răspândirea pe distanțe lungi 
(Manzano și Malo, 2006). Această răspândire și schimbul genetic asociat sunt critice pentru 
pregătirea pajiștilor pentru schimbările climatice. În cadrul unor programe FEADR, există 
măsuri specifice pentru conservarea acestor practici tradiționale și a habitatelor asociate. 
 

5.1.2 Cositul 

Cositul este adecvat atunci când a constituit metoda tradițională de gestionare a pajiștilor 
sau o alternativă în cazul în care pășunatul, deși a fost preferat, nu este o opțiune practică. 
La fel ca pășunatul, cositul regulat împiedică dominația ierburilor și plantelor competitive 
robuste, precum și fixarea arbuștilor și a arborilor, menținând comunitatea pajiștii pe 
perioada în care este practicat. Cu toate acestea, cositul nu creează același mozaic de 
condiții de habitat precum pășunatul, în special atunci când se aplică un regim de cosit 
omogen (Crofts și Jefferson 1999).  

Pășunatul de mică intensitate este adesea considerat o tehnică de bună gestionare (chiar 
mai bună decât cositul), deoarece se preconizează că va crea o eterogenitate la scară mică 
prin intermediul modelelor variate de pășunat, călcat și defecare ale animalelor, care ar 
trebui să permită coexistența mai multor specii decât sub regimul de omogenizare al 
cositului. În schimb, Turtureanu et al. (2014) au constatat că bogăția speciilor de plante era 
mult mai mare în cazul pajiștilor cosite decât în cazul celor uscate pășunate (+ 25,8 
specii = 51 % la 10 m2) în alte condiții similare, iar această diferență a existat în toate scările 
spațiale testate (1 cm2-100 m2) (pe baza Dengler at al. 2014). Eșantionarea a acoperit 
regimuri de gestionare diferite și tipuri de vegetație din clasa fitosociologică Festuco-
Brometea din Podișul Transilvaniei din România. 

Metodele de gestionare a cositului/tăierii se disting prin: calendar, frecvență, distribuție și 
metode. 
 
Calendarul tăierii 

Gestionarea fânețelor pentru conservarea naturii implică, în mod normal, o singură tăiere 
târzie. Datele de tăiere vor varia în mod substanțial în funcție de amplasament și de natura 
interesului faunei sălbatice (Crofts și Jefferson 1999).  

Tăierea târzie poate fi utilă pentru a proteja speciile de animale care au nevoie de o 
vegetație foarte structurată pentru a se hrăni și a se refugia, în special păsări și insecte, și 
pentru a permite plantelor care înfloresc târziu să producă semințe. În plus, tăierea târzie 
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ocazională a fânului (la sfârșitul lunii august/septembrie) (de exemplu, 1 an din 5) este 
practică în siturile care susțin speciile care înfloresc târziu (Crofts și Jefferson 1999). 

Tăierea timpurie poate fi utilă în cazul în care există o vegetație bogată care altfel ar începe 
să se descompună, precum și pentru a încetini dezvoltarea speciilor alogene. Cu toate 
acestea, se cunoaște faptul că tăierea timpurie susținută a fânului reduce bogăția de specii 
în cadrul fânețelor (Smith 1994). Tăierea nu ar trebui să aibă loc înainte ca păsările 
reproducătoare să fi scos pui sau ca populațiile de specii de plante caracteristice 
„dezirabile”, care depind de producția de semințe pentru regenerare, să își fi răspândit 
semințele.  

Frecvența tăierii 

În general, pajiștile de tip Mesobromion sunt cosite o dată pe an – uneori chiar și o dată la 
doi ani – din cauza productivității lor scăzute (Pearson et al. 2006), deși pajiștile mai mezice 
și mai productive pot suporta două tăieri (Rodwell et al. 2007). Pentru a simula fosta 
gestionare a pășunatului în cazul în care aceasta nu mai este posibilă, pot fi necesare mai 
multe tăieri pe an.  

Cu toate acestea, ca regulă generală, cositul nu ar trebui să fie efectuat mai mult decât o 
singură dată ori sau cel mult de două ori, deoarece cositul mai frecvent limitează 
posibilitățile de dezvoltare pentru numeroase specii de animale și plante (Essl 2005).  

Distribuția tăierii 

Este recomandabil să nu se taie o suprafață întreagă de pajiște în același timp, ci să se 
distanțeze calendarul operațiunii, astfel încât să se evite deteriorarea microfaunei. 
Reptilele, insectele și păianjenii se deplasează foarte încet sau deloc și, prin urmare, este 
important să se lase zone netăiate pentru ca aceștia să se poată refugia. Datele de tăiere 
distanțate prelungesc, de asemenea, faza de polenizare a plantelor și disponibilitatea 
nectarului și a polenului. Din acest motiv, este rezonabil să se excludă de la tăiere o 
proporție redusă (aproximativ 5-10 %) din suprafața totală, tăierea acesteia având loc vara 
următoare. Această operațiune ar trebui să se efectueze în fiecare an pe o parte diferită 
din suprafață, prin rotație, revenind la orice parcelă de teren necosită la fiecare 4-6 ani 
(Pearson et al. 2006). În plus, comunitățile intercalate și ecotonurile sunt extrem de bogate 
în specii și sunt necesare pentru numeroase nevertebrate, de exemplu, pentru hibernare 
sau pentru utilizarea resurselor pe timp de toamnă și de iarnă. Prin urmare, aceste zone 
sensibile nu ar trebui să fie cosite în fiecare an și niciodată întreaga zonă limitrofă în același 
an. De asemenea, aceste ecotonuri nu ar trebui transformate în trasee agricole (ale căror 
suprafețe sunt adesea etanșate) și nu ar trebui să devină bariere pentru specii (de exemplu, 
drumuri la marginea pădurilor). 

Metode de tăiere 

Dacă este posibil, ar fi mai bine să se utilizeze motocositoare cu bară de cosire. Utilizarea 
motocositoarelor rotative ucide mult mai multe animale, care nu au modalități de a scăpa. 
Utilizarea motocositoarelor rotative trebuie combinată cu o modificare a înălțimii 
obișnuite de tăiere (8-10 cm) și cu o trecere la tăierea dinspre interior către exterior în 
cazul în care trebuie facilitată scăparea animalelor de pe fâneață (Pearson et al. 2006). 
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Ar trebui să se evite înălțimile foarte joase de tăiere, deoarece există o probabilitate de 
„scalpare” excesivă, care ar duce la crearea de porțiuni lipsite de vegetație pe pajiște. 
Aceste porțiuni oferă zone favorabile invaziei de specii nedorite. În schimb, o anumită 
perturbare la scară mică poate fi necesară pentru germinarea semințelor și poate fi 
benefică pentru nevertebrate. Este recomandabil să se evite utilizarea preselor de balotat 
nutrețuri care provoacă daune semnificative faunei (o mortalitate de cel puțin 30 până la 
60 % în rândul albinelor). Materialele tăiate ar trebui, în general, să fie înlăturate pentru a 
se evita încărcarea cu nutrienți a pajiștilor. 

 

5.1.3 Gestionare pentru fauna sălbatică 

Este important de reținut faptul că gestionarea istorică în cadrul unui sit va fi modelat gama 
de taxoni care se găsesc în acel loc și că acest model ar trebui menținut dacă este cunoscut. 
O mare varietate de specii s-au adaptat la regimul de pășunat sau de cosit aplicat în mod 
tradițional într-o zonă. Multe dintre aceste specii beneficiază, de asemenea, de hotarele și 
zonele de tranziție de la un tip de vegetație la altul, iar cerințele lor în materie de 
gestionare pot varia. 

Adaptarea gestionării la nevoile unei anumite specii nu este întotdeauna recomandabilă 
deoarece poate exista un impact asupra altor caracteristici de interes. În general, este de 
dorit să se utilizeze abordări în materie de gestionare care pot aduce beneficii unor grupuri 
de specii diferite prezente în cadrul sitului. 

În cadrul definirii priorităților în materie de conservare a pajiștilor din punctul de vedere al 
conservării speciilor, ar trebui să se acorde atenție prezenței speciilor rare la nivel local sau 
național. 
 
Nevertebrate – structura habitatului și cerințe în materie de gestionare 

În funcție de tipul de pajiște și de compoziția speciilor de plante, un set unic de specii de 
nevertebrate (insecte, păianjeni, melci) poate fi prezent pe pajiștile calcaroase uscate. 
Aceste pajiști oferă resurse importante de nectar și polen pentru numeroase insecte. În 
timpul sezonului de înflorire, se observă o mare diversitate de fluturi și alte insecte 
antofile – Coleoptera (cărăbuși), Hymenoptera (albine sălbatice, viespi etc.) și Diptera (de 
exemplu, sirfide). De asemenea, poate exista un număr mare de specii de lăcuste și greieri 
de tufiș (Orthoptera). Aceste ortoptere au nevoie de vegetație mică sau deschisă pentru a 
putea sări, precum și pentru cerințele lor termice. Acest lucru depinde în totalitate de 
specie și, de asemenea, de etapa de viață, de exemplu Decticus verrucivorus. 

Acest habitat are, de asemenea, o faună bogată a solului – artropode, nematozi, larve de 
insecte și râme. Pajiștile pășunate pot avea o diversitate de nevertebrate saprofage (care 
se hrănesc cu materii organice aflate în descompunere) (insecte, acarieni, nematozi) care 
depind de excrementele animalelor. Suprafețele călcate de animale și porțiunile libere cu 
nisip sunt importante pentru insecte în cadrul pășunilor uscate. 

Populațiile locale de nevertebrate au strategii evoluate adaptate la practicile tradiționale 
de gestionare. În cazul în care există un istoric îndelungat al pășunatului sau al cositului 
într-un sit, cu un model de gestionare cunoscut, acesta ar trebui continuat pentru a asigura 
menținerea unor strategii adaptate privind viața nevertebratelor. Diferite niveluri de 
pășunat produc diferite tipuri de pajiști, de la iarbă foarte scundă până la iarbă lungă, cu 
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arbuști. Toate tipurile de pajiști sunt valoroase pentru speciile de importanță pentru 
conservare, iar unele specii importante necesită de fapt mai multe tipuri pe sit sau chiar 
mozaicuri detaliate de microhabitate (Alexander 2003).  

Pajiștile foarte scunde tind să favorizeze speciile care trăiesc pe sol liber, inclusiv animalele 
de pradă și animalele care se hrănesc cu frunze, și – în cazul în care pajiștea scundă este 
menținută de erbivore mari – organismele de bălegar (Alexander 2003). Suprafețele cu sol 
lipsit de vegetație călcate de animale și porțiunile deschise cu nisip sunt importante pentru 
insecte în cadrul pășunilor uscate, în special albine și viespi. 

Cu toate acestea, pășunatul excesiv și planificat necorespunzător ar putea crea perturbări 
ale solului care să reducă diversitatea cărăbușilor epigeni (care trăiesc la suprafața solului) 
și a melcilor tereștri [Rusina (ed.) 2017]. Pășunatul excesiv poate degrada complet fauna 
de nevertebrate. 

Pajiștile mai înalte, cu flori, menținute de pășunatul periodic urmat de o relaxare a presiunii 
pășunatului, tind să favorizeze animalele care se hrănesc cu plante asociate cu flori, fructe 
și muguri (Alexander 2003). Pajiștile mai dense, crescute necontrolat, cu flori puține, dar 
care abundă în deșeuri vegetale, favorizează descompunătorii, oferind în același timp 
adăpost pentru odihnă și înnoptat și pentru iernare (Alexander 2003). Suprafețele cu 
smocuri sunt componente structurale ale pajiștilor, importante pentru păianjeni. 

Numeroase specii de insecte necesită mai degrabă un mozaic de caracteristici, decât o 
singură caracteristică, și adesea situl trebuie să se afle într-un peisaj complex, cu 
funcționalități suplimentare disponibile la o distanță ușoară de zbor (Alexander 2003, 
Ssymank 1991 pentru sirfide). Multe specii se bazează pe prezența arborilor și a arbuștilor, 
a tufărișurilor și a suprafețelor împădurite în cadrul habitatului sau în apropierea acestuia.  

De obicei, fluturii există într-o rețea de populații locale între care există un schimb de adulți 
pentru a forma o metapopulație. Gestionarea ar trebui să urmărească menținerea acestei 
rețele de populații în cadrul peisajului, acceptând faptul că nu fiecare localitate poate fi 
adecvată în orice moment (deși unele situri principale vor fi) (van Sway et al. 2012). 
Populațiile de fluturi pot fi grav afectate sau chiar dispar în urma unei gestionări intensive 
și uniforme (van Swaay et al. 2012; Westrich 2018).  

Albinele care depind de una sau mai multe specii de flori pot fi puternic afectate de 
eliminarea acestor resurse prin pășunat sau cosit în momentul înfloririi maxime, prin 
urmare, din nou, gestionarea prin rotație constituie o abordare rezonabilă. Pășunatul sau 
cositul unui sit întreg în câteva zile sau săptămâni reduce în mod semnificativ stadiul de 
conservare a sitului pentru insectele care vizitează florile. 

Modificarea presiunii pășunatului din punct de vedere temporal și geografic are un efect 
foarte diferit față de aplicarea aceleiași proceduri de fiecare dată. O astfel de modificare 
permite populațiilor de nevertebrate să facă față eliminării localizate a resurselor care, 
altfel, ar fi fatală pentru un ciclu de viață anual.  

Pentru nevertebrate, este important ca amploarea rotației sau a modificării măsurilor de 
gestionare să nu fie mai mare de aproximativ 100 m, ceea ce corespunde zonei maxime de 
căutare a hranei a majorității albinelor solitare mai mici (Zurbuchen et al. 2010a, b). 
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Insectele nu au etape de repaus pe termen lung și, prin urmare, au nevoie de o continuitate 
a habitatului de la o generație la alta (spre deosebire de plante care dispun de o bancă de 
semințe care poate rămâne viabilă timp de mulți ani). Continuitatea gestionării este, prin 
urmare, esențială pentru nevertebrate. În același timp, un impact al rotației pe o perioadă 
mai mare de un an este benefic pentru populațiile de nevertebrate, deoarece speciile care 
iernează în interiorul capsulelor nu sunt eliminate prin tăierea anuală, în timp ce albinele 
au de câștigat de pe urma florilor care înfloresc după tăierea timpurie a fânului. 
 
Recomandări privind gestionarea habitatului pentru nevertebrate (van Swaay et al. 2012, 
Alexander 2003): 

 crearea de suprafețe cu sol lipsit de vegetație și de porțiuni deschise cu nisip pe 
pantele orientate spre sud, cu animale erbivore și intervenții periodice de tăiere a 
tufărișurilor;  

 menținerea arbuștilor care înfloresc primăvara, cum ar fi Prunus spinosa și a 
suprafețelor cu plante care înfloresc la sfârșitul verii (Asteraceae, Fabaceae, 
Campanulaceae etc.); 

 menținerea unor mozaicuri de habitate prin utilizarea pășunatului păstorit sau a 
pășunatului periodic, urmată de perioade fără pășunat sau cu pășunat redus, pentru 
a păstra porțiuni cu iarbă înaltă și arbuști;  

 refacerea unor porțiuni de habitat adecvate pentru a asigura coridoare și zone de 
trecere care să creeze o legătură între populațiile de bază de nevertebrate mobile și 
metapopulații; 

 în cazul în care habitatul este cosit, datele de tăiere ar trebui să fie modificate pe cât 
posibil în cadrul fiecărui sit Natura 2000, astfel încât nu toate zonele să fie cosite într-
un interval de timp restrâns. În mod ideal, ar trebui să se pună în aplicare un mozaic 
de tăiere la scară mică, reproducând gestionarea tradițională înainte de mecanizare. 
Hotarele și ecotonurile necesită o atenție specială și nu ar trebui să fie tăiate complet. 

 

Gestionarea pajiștilor calcaroase uscate pentru albinele sălbatice  

 albinele solitare necesită o combinație între plante specializate utilizate pentru 
căutarea hranei și habitatul lor de cuibărit în imediata apropiere. De exemplu, 
Andrena fulvago are nevoie de plante galbene din familia Asteraceae, care înfloresc 
târziu, precum și de sol cu vegetație rară în care să își sape cuiburile; 

 bondarii necesită un peisaj care oferă o perioadă de timp îndelungată cu resurse 
înflorite (specii diferite cu preferințe diferite pentru tipuri de flori); zone de cuibărit 
(fie în deșeurile vegetale așternute pe sol, fie, de obicei, cuiburi vechi de mamifere 
mici subterane); zone pentru împerechere; și zone pentru hibernare, de obicei 
subterane); 

 în cazul în care se utilizează cositul, eliminarea materialului rezultat constituie o 
practică obișnuită. Cu toate acestea, există un mic grup de albine care își fac cuib în 
cochilii vechi de melc, de exemplu Osmia bicolor și Osmia aurlenta. Aceste cochilii 
pot fi înlăturate în urma greblării, prin înlăturarea efectivă a uneia dintre 
componentele parțiale ale habitatului esențiale pentru încheierea cu succes a ciclului 
biologic. Nu există un răspuns simplu la această chestiune, o anumită formă de 
gestionare prin rotație fiind adesea o abordare rezonabilă; 
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 ar trebui să se depună eforturi pentru a spori eterogenitatea structurală la scară mică 
precum porțiuni deschise de sol de care să beneficieze albinele sălbatice (Murray et 
al. 2012). 
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Gestionarea pajiștilor calcaroase uscate pentru fluturii prevăzuți în Directiva privind 
habitatele 

 Maculinea arion necesită o vegetație pășunată la înălțime joasă pentru speciile de 
plante Thymus și Origanum vulgare și furnici (specia Myrmica, în special M. 
sabuleti). Înălțimea ideală a vegetației este diferită în diferite părți ale ariei sale de 
răspândire, de obicei sub 2-3 cm înălțime în partea de nord a ariei sale de 
răspândire, în timp ce, în regiunile sudice, poate fi > 20 cm (CE, 2009). Factorul cel 
mai important pentru o reproducere cu succes este faptul că plantele pe care sunt 
depuse ouăle și furnicile care găzduiesc larvele sunt apropiate (Casacci et al., 2011). 
Acest lucru ajută și alte specii care trăiesc ca larve în cuiburile furnicilor cu biologie 
similară, cum ar fi, de exemplu, genul Microdon al sirfidelor; 

 Colias myrmidone necesită porțiuni din planta nutritivă larvară Chamaecytisus 
ratisbonensis pe pajiști uscate calde în cadrul unui mozaic variat de habitate cu 
câteva liziere și păduri deschise. Pajiștile trebuie să fie pășunate în mod extensiv și 
inegal, astfel încât să se lase porțiuni cu tufărișuri și iarbă brută în care omizile pot 
hiberna în stratul de deșeuri vegetale (van Swaay et al. 2012). Pășunatul excesiv al 
oilor este dăunător deoarece acestea consumă lăstarii fertili ai plantei, ca și în cazul 
arderii; 

 Parnassius apollo necesită prezența plantelor-gazdă Sedum spp. în locuri stâncoase 
cu sol puțin adânc, cum ar fi formațiunile stâncoase, zidurile din piatră uscată sau 
terasele din piatră (Gimenez Dixon, 1996). Acesta necesită cosit sau pășunat 
extensiv, care să mențină o abundență de plante melifere precum ciulinii, fără 
utilizarea pesticidelor și eliminarea buruienilor cu flori (van Swaay et al. 2012).  

 

În cazul în care refacerea pajiștilor este necesară și urmează să se reinstituie un regim de 
gestionare adecvat, condițiile pentru nevertebrate în general ar putea fi îmbunătățite prin 
promovarea pajiștilor bogate în flori atât pentru speciile antofile generaliste, cât și, acolo 
unde este posibil, pentru cele specializate, care se hrănesc cu flori.  
 
Păsări 

Compoziția speciilor de păsări depinde de mai mulți factori. Regimul de umiditate, terenul, 
înălțimea și structura vegetației pajiștilor în timpul sezonului de reproducere și prezența 
diferitelor elemente peisagistice afectează cel mai mult păsările. Acești parametri sunt, în 
general, stabiliți de faptul dacă pajiștile sunt cosite sau pășunate. În timpul sezonului de 
reproducere, unele specii își petrec tot timpul pe pajiște – atât pentru hrănire, cât și pentru 
cuibărit, în timp ce alte specii o folosesc doar pentru căutarea hranei și se reproduc în alte 
habitate din apropiere. În timpul migrației (primăvara și toamna), numărul de specii de 
păsări de pe pajiști poate fi, de asemenea, important, în funcție de loc [Rusina (ed.) 2017]. 

Pășunatul menține vegetația la o înălțime joasă, facilitând accesul la sol al păsărilor care 
trăiesc pe pajiști și asigurând o înălțime eterogenă a vegetației de tip mozaic, care poate 
oferi condiții adecvate pentru unele păsări care cuibăresc la sol. Pe de altă parte, pășunatul 
poate crea riscul de călcare a cuiburilor (Pavel 2004).  

Înțelegerea modului în care gestionarea pajiștilor, precum calendarul cositului, afectează 
păsările este foarte importantă, deoarece poate influența numărul de specii care se pot 
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hrăni și reproduce pe pajiști. Tăierea timpurie poate afecta succesul reproducerii păsărilor 
care cuibăresc la sol prin distrugerea cuiburilor înainte ca puii să poată zbura. Întârzierea 
tăierii fânului crește abundența de semințe și nevertebrate care pot fi vânate de păsări; cu 
toate acestea, creșterea înălțimii și a densității pajiștilor poate împiedica accesul la hrană 
și poate limita atractivitatea pajiștilor ca sursă de hrană. Dacă există probabilitatea ca 
păsările de reproducție să fie prezente, este înțelept să se efectueze un studiu în cursul 
primăverii și să se identifice exemplarele și locurile în care se află acestea. Locurile de 
cuibărit pot fi, în acest caz, evitate atunci când fânețele sunt cosite, urmând ca suprafețele 
pe care se află cuiburile să fie tăiate ulterior, după ce puii își vor fi luat zborul.  

În plus, conservarea diversității speciilor de păsări impune păstrarea arbuștilor și a 
arborilor în anumite zone, care trebuie să fie luate în considerare în momentul în care se 
planifică eliminarea tufărișurilor și a arborilor. Acest lucru va promova, de asemenea, 
diversitatea structurală a pajiștilor și va crea nișe ecologice pentru speciile de păsări de 
pajiște care necesită terenuri deschise. 
 
Mamifere 

Creșterea vegetației din timpul primăverii oferă ocazii mamiferelor mici, dar acestea sunt 
pe termen scurt, deoarece cositul și pășunatul ulterior fac ca habitatul să fie în mare 
măsură inadecvat. Cu toate acestea, orice parcele de pajiște cu smocuri și plante mai înalte 
care sunt gestionate prin rotație pe o perioadă mai lungă în cadrul mozaicului de habitate 
pot fi benefice pentru mamiferele mici precum șoarecele pitic (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Gestionarea conflictelor de interese 

În cadrul planificării conservării și a gestionării habitatelor de pajiști seminaturale, pot 
apărea conflicte atunci când există specii care necesită condiții de mediu diferite și, prin 
urmare, pot reacționa la gestionare în mod diferit. În aceste cazuri, obiectivele de 
conservare a sitului vor defini specia prioritară. Fie valoarea principală a pajiștii este 
selectată și abordarea în materie de gestionare este adaptată la aceasta (în astfel de cazuri, 
alte valori naturale pot fi afectate și pot scădea în timp), fie se alege un compromis prin 
care se vor păstra toate speciile-țintă, chiar dacă fiecare specie se va găsi într-un număr 
mai mic sau într-o proporție mai mică.  

De exemplu, insectele au nevoie de zone deschise care să alterneze cu zone cu tufărișuri, 
la o scară de un metru pătrat, în timp ce păsările sau mamiferele au nevoie de zone mai 
întinse, la o scară de un hectar (Croquet și Agou 2006). Structura sau mozaicul de structuri 
dorite ale pajiștii pentru o anumită pajiște va depinde de obiectivele specifice de 
conservare a naturii.  

Efectuarea cu întârziere a activităților de cosit poate reduce distrugerea cuiburilor și a 
puilor anumitor specii de păsări, dar poate, de asemenea, să reducă numărul și diversitatea 
speciilor de plante, deoarece determină acumularea de nutrienți în sol și duce la creșterea 
excesivă a anumitor specii de iarbă care înăbușă diversitatea altor specii de plante. În acest 
caz, o soluție de compromis ar fi cositul timpuriu prin utilizarea unor metode de cosit care 
să nu dăuneze păsărilor (dispozitive pentru alungarea animalelor, direcția cositului) sau 
prin cosirea doar parțială a zonei. Diversitatea speciilor de plante va fi păstrată în 
detrimentul unei ușoare scăderi a succesului reproducerii anumitor specii de păsări în 
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cadrul pajiștii specifice, întrucât unele cuiburi ar putea fi încă afectate. Cu toate acestea, în 
general, se vor păstra atât diversitatea plantelor, cât și populația de specii de păsări-țintă. 

În toate cazurile, ar trebui să se evalueze prioritatea în materie de conservare și condițiile 
pajiștilor, evitând încercarea de a transforma pajiștile într-un sistem care nu va fi sustenabil 
din cauza condițiilor de mediu locale. Atunci când se evaluează prioritatea în materie de 
conservare, ar trebui să se ia în considerare amenințarea potențială la adresa speciilor într-
un context mai larg, acordând prioritate maximă speciilor ale căror populații sunt pe cale 
de dispariție la nivel mondial (conform criteriilor UICN) și apoi speciilor și habitatelor pe 
cale de dispariție la nivelul UE sau la nivel regional (anexele la Directiva privind păsările și 
Directiva privind habitatele, listele roșii ale speciilor la nivelul UE și la nivel național). În 
cele din urmă, ar trebui evaluat nivelul de amenințare la nivel național și local. În cazul în 
care principala valoare a pajiștilor este mai degrabă o specie decât habitatul în ansamblu, 
atunci ar trebui selectate măsuri de gestionare pentru a asigura supraviețuirea speciei. 
Trebuie remarcat faptul că specii protejate diferite au cerințe diferite.  

Soluțiile posibile ar trebui luate în considerare în contextul obiectivelor de conservare a 
sitului. Unele soluții pot fi contradictorii, astfel că măsurile luate vor fi stabilite în funcție 
de obiectivele prioritare. 

Mai jos sunt prezentate câteva exemple de măsuri considerate adecvate pentru 
conservarea acestui tip de habitat în diferite țări. 
 

Măsuri de gestionare pentru menținerea tipului de habitat 6210 în unele țări din UE 
 

În Germania, două subtipuri majore ale tipului de habitat 6210 se pot distinge în funcție de 
destinația istorică a terenurilor și de măsurile de gestionare pe care se bazează: habitate cosite 
extensiv în mod tradițional de tip 6210 și habitate pășunate extensiv. Ambele grupuri au diferite 
tipuri de vegetație și specii caracteristice, precum și propria lor variație regională. Pentru subtipul 
creat prin cosit, măsura de conservare tipică este cositul o dată pe an sau, în unele variante, cositul 
doar o dată la 2-3 ani. Data cositului depinde de compoziția speciilor, de exemplu diferite tipuri de 
orhidee, și se desfășoară în cea mai mare parte la mijlocul verii, între jumătatea lunii mai și 
jumătatea lunii august. Pentru a conserva și a îmbunătăți diversitatea structurală, cositul ar trebui 
să fie efectuat în secțiuni, în momente diferite (Ackermann et al. 2016). De exemplu, o treime din 
fiecare sit a fost cosită în fiecare an, întotdeauna combinată cu eliminarea vegetației tăiate (pentru 
a preveni încărcarea solului cu azot) pe durata proiectului LIFE „Trockenrasen Saar”. Pentru 
subtipul creat prin pășunat, este adecvat pășunatul extensiv cu ovine (eventual împreună cu 
caprine pentru a reduce dezvoltarea arbuștilor) sau pășunatul mixt extensiv cu erbivore mari20. 
Îndepărtarea periodică parțială a arbuștilor este necesară în majoritatea zonelor. Ecotonurile cu 
păduri, arbuști etc., cu vegetație de lizieră, sunt foarte importante pentru a conserva o proporție 
ridicată de specii de nevertebrate caracteristice care au nevoie de ele pe durata ciclurilor lor de 
viață și sunt esențiale pentru menținerea unor funcții precum serviciile de polenizare. 

În Irlanda, principala măsură de conservare este pășunatul extensiv cu eliminarea periodică a 
tufărișurilor în zonele în care se găsește încă tipul de habitat 6210. Sistemul de monitorizare a 
pajiștilor (Martin et al., 2018) a înregistrat următoarele măsuri cu impact pozitiv asupra 

                                                 

20 Orientările privind pășunatul extensiv al habitatelor din anexa I sunt publicate în Germania, inclusiv toate 
aspectele referitoare la intensitatea pășunatului, la tehnici, la creșterea animalelor și la multe exemple de 

bune practici din cadrul proiectelor (Bunzel-Drüke et al. 2015). 
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siturilor 6210/*6210 cuprinse în eșantion: pășunatul non-intensiv cu bovine; alte măsuri de 
pășunat nonintensiv cu ovine, cabaline și pășunatul mixt; pășunatul de către animale nedomestice 
precum iepurii de câmp, iepurii de casă și cervidele; eliminarea tufărișurilor. Efectivele mobile de 
ovine, adesea denumite „turme mobile” (flying flocks), reprezintă o modalitate de a reintroduce, 
în fiecare an, pășunatul siturilor abandonate pentru perioade scurte de timp. Turmele mobile sunt 
preferabile efectivelor mobile de bovine, întrucât există mai multe restricții impuse asupra 
deplasării bovinelor pentru a preveni răspândirea bolilor animalelor (Martin et al., 2018). Cu toate 
acestea, diferitele rezultate ale pășunatului pentru diferite tipare ale erbivorelor trebuie luate în 
considerare la analizarea „preferințelor”. În cazul siturilor în care nu există împrejmuiri sau garduri 
vii care să împiedice trecerea erbivorelor, este posibil să fie necesară investigarea utilizării 
gardurilor virtuale. În cazul altor situri, modificarea calendarului activităților de pășunat s-ar putea 
dovedi esențială pentru refacere; de exemplu, pășunatul în timpul primăverii poate contribui la 
controlul ierburilor abundente care nu sunt gustoase mai târziu în cursul anului.  

În Italia, elaborarea și aplicarea planurilor de pășunat sunt propuse pentru menținerea sau 
reintroducerea activităților de gestionare extensivă tradițională, bazate pe păstorit și utilizarea 
animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, cai, măgari) și, atunci când este posibil (limitate la 
tipurile mezice), cositul regulat. Aceste planuri ar trebui să includă specificații privind tipul și 
numărul de animale, suprafețele dedicate, timpul de staționare și deplasarea animalelor, 
numărul de puncte de alimentare cu apă etc. De asemenea, ar trebui să se asigure supravegherea 
științifică pentru elaborarea planurilor de pășunat, având în vedere tipul de fitocenoze care 
formează habitatul și luând în considerare condițiile ecologice, inclusiv altitudinea, solul, 
expunerea, panta, clima (micro-, topo- și macro-clima), contextul biogeografic și vegetația 
potențială naturală. Se propun, de asemenea, măsuri precum colectarea de germoplasmă locală 
de la speciile tipice/dominante/rare din tipul de habitat 6210 în fiecare context teritorial omogen 
și conservarea acesteia în structuri speciale (bănci de germoplasmă) pentru intervenții viitoare în 
vederea consolidării sau a refacerii habitatului. 

În Polonia, pășunatul extensiv este considerat a fi măsura de conservare tipică și standard pentru 
acest tip de habitat. Potrivit experiențelor din Polonia, intensitatea nu ar trebui să fie mai mare de 
0,5 bovine sau 4,5 ovine sau 3,1 caprine per hectar. De asemenea, contează și specia de animale 
erbivore. Dacă este posibil, se recomandă restabilirea gestionării istorice, anumite specii de 
animale putând fi utilizate pentru anumite situații locale: cabaline împotriva Calamagrostis 
epigeios, caprine împotriva extinderii arbuștilor. Cositul este util doar în circumstanțe specifice. În 
unele situații, acesta poate cauza chiar modificări negative, pe măsură ce ierburile din fânețe se 
extind și speciile termofile scad. În general, cositul nu ar trebui să fie utilizat ca „înlocuitor al 
pășunatului”, dar poate fi utilizat pentru anumite subtipuri de pajiști, alături de pășunat (a se vedea 
Barańska et al. 2014). Arderea poate fi considerată un instrument de conservare controversat, dar 
poate fi utilă în anumite circumstanțe. În unele cazuri, arderea ilegală de primăvară a pajiștilor de 
către fermieri este o practică obișnuită și pare a fi un factor local de menținere a pajiștilor în peisaj. 
În alte situații, există dovezi potrivit cărora arderea poate promova modificări negative, precum 
extinderea Calamagrostis epigeios. Sunt necesare studii și experimente suplimentare.  

În România, menținerea habitatului impune, în special, asigurarea unei intensități corespunzătoare 
a pășunatului, a cositului sau a unei combinații între cele două. Sunt luate în considerare obiectivele 
specifice sitului, precum și destinația terenurilor și tradițiile, practicile și tehnicile de creștere a 
animalelor la nivel local/regional. Schemele de sprijin pentru agricultură, inclusiv măsurile de 
agromediu, pot fi utilizate pentru finanțarea acțiunilor de gestionare a pajiștilor. 

În Spania, cea mai importantă măsură de conservare este menținerea unei gestionări extensive a 
animalelor. Efectivele de ovine și caprine au scăzut mult mai mult decât cele de bovine. Acestea 
sunt specii adecvate pentru conservarea tipului de habitat al UE 6210 prin intermediul 
pășunatului. Ecvideele sunt, de asemenea, specii de animale interesante pentru conservarea 
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tipului de habitat al UE 6210, însă numărul lor este în prezent foarte scăzut în Spania, întrucât 
cererea de carne de cal este, de asemenea, foarte scăzută. 

În Scoția (Regatul Unit), acest habitat depinde în mod special de un nivel al pășunatului suficient 
de ridicat pentru a menține o înălțime variată a pajiștii, inclusiv zone de pajiște scurtă, în care 
speciile mai mici și mai puțin viguroase să poată persista, dar suficient de mic pentru a permite 
înflorirea și a nu cauza eroziunea solului. Pe suprafețe importante ale terenurilor situate la 
altitudine, din nivelurile continue relativ ridicate ale pășunatului oilor și al cervidelor, în 
combinație cu atractivitatea habitatului pentru animalele erbivore, rezultă că este puțin probabil 
ca amploarea acestei caracteristici să fi scăzut în mod semnificativ, deși pășunatul excesiv poate 
avea, de asemenea, un impact negativ. Unele daune cauzate de călcarea vegetației de către om 
în urma activităților recreative sunt raportate la nivel local. Există mecanisme de reducere a 
presiunilor legate de activitatea agricolă sau sportivă (pășunat și călcat) (SNH 2013). Acestea 
depind în mare măsură de adoptarea de către administratorii de terenuri a unor programe de 
agromediu sau de procesul de lucru comun prin care agențiile guvernamentale colaborează cu 
administratorii de terenuri pentru a căuta soluții la impactul necorespunzător al erbivorelor. 
Acesta din urmă poate degenera în procese legale. Măsurile de conservare sunt puse în aplicare 
prin intermediul desemnării (ASC, SISS), al procedurilor legale (Legea privind cervidele, 
secțiunea 7), al programelor de agromediu (SRDP) și al acordurilor de gestionare (SNH). 
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5.2 Refacerea pajiștilor 

Planificarea refacerii pajiștilor ar trebui inițiată prin stabilirea unui obiectiv clar, și anume 
stabilirea aspectului pajiștilor refăcute. Care vor fi condițiile de mediu, ce procese 
ecologice vor avea loc, ce vegetație și ce specii pot fi refăcute. Obiectivele pot varia în 
funcție de posibilitățile de refacere. În funcție de gradul de degradare, refacerea pajiștilor 
durează cel puțin 5-10 ani (Rusina, 2017). O refacere de înaltă calitate și o mare diversitate 
de specii, inclusiv nevertebrate, necesită, de obicei, o perioadă mult mai lungă de timp (de 
exemplu, a se vedea lista roșie a biotopurilor din Germania, Finck et al. 2017). 

La planificarea refacerii pajiștilor într-un sit, ar trebui să se țină seama întotdeauna de 
condițiile de mediu (climă, sol, condiții geologice și hidrologice, fragmentarea peisajului și 
impactul acesteia asupra populațiilor de specii), de condițiile economice (constrângeri 
financiare) și de cele sociale (opinia publică, adesea și opinia finanțatorilor). Măsura va fi 
mai reușită dacă planificarea ar include o evaluare a riscurilor.  

Acțiunile de cosit și pășunat în scopul refacerii sunt mai intensive decât acțiunile periodice 
de cosit și pășunat. Acestea reprezintă cea mai simplă, dar și cea mai îndelungată metodă, 
dacă este aplicată ca singura măsură de refacere sau de creare a unei pajiști seminaturale. 
Prin utilizarea acestei metode, se permite dezvoltarea naturală a vegetației din grupul local 
de specii (Rusina 2017). 

Cositul în scopul refacerii se aplică numai în locurile care au fost abandonate relativ recent, 
în care nici arbuștii și arborii, nici smocurile de iarbă nu interferează cu cositul. Pe perioada 
refacerii sau a creării unei pajiști, frecvența cositului și intensitatea pășunatului trebuie să 
fie adaptate la condițiile sitului. Siturile prea fertile și siturile dominate de specii expansive 
trebuie să fie cosite de cel puțin două ori pe sezon sau pășunate în mod intensiv. În unele 
cazuri, este necesar un ușor pășunat excesiv. Cositul și pășunatul în scopul refacerii pot să 
eșueze în siturile care au fost fertilizate intensiv. În cazul în care solul este prea fertil, se 
pot dezvolta fitocenoze nedorite de iarbă înaltă ruderală sau care necesită azot (Rusina, 
2017).  

Cea mai eficientă metodă de refacere a habitatelor în unele țări este pășunatul pe timp de 
iarnă, fără hrănirea suplimentară a animalelor. Modificarea regimului de pășunat ar putea 
fi necesară pentru atingerea rezultatelor într-un interval de timp dorit. Ar putea fi necesare 
acțiuni suplimentare de cosit în zonele doar parțial pășunate de către animale (Rusina, 
2017). 
 

Experiențe acumulate în ceea ce privește refacerea tipului de habitat 6210 în unele țări 
din UE 
 

În Belgia, începând cu anul 2000, au fost puse în aplicare lucrări importante de refacere, în 
special în cadrul siturilor Natura 2000 cu sprijinul finanțării prin programul LIFE. Lucrările de 
refacere au implicat tăierea tufărișurilor și a arborilor, distrugerea cioatelor și a resturilor 
lemnoase, precum și punerea în aplicare a unor măsuri adecvate de gestionare prin pășunat 
sau cosit. Întrucât majoritatea pajiștilor au fost abandonate și împădurite de mult timp (în 
unele cazuri, de peste 100 de ani), arborii și arbuștii trebuie să fie tăiați în mod regulat, ceea 
ce necesită mult timp și este costisitor. Reconstituirea stratului de plante depinde de prezența 
speciilor tipice în imediata apropiere și/sau de persistența acestora în pajiștile împădurite sau 
în banca de semințe din sol. În cazul în care speciile tipice au dispărut, poate fi necesară 
reintroducerea prin intermediul fânului sau al semințelor. Datorită caracteristicilor locale ale 
pajiștilor rămase, s-a utilizat pășunatul oilor, asociat, atunci când a fost posibil, cu pășunatul 



 

88 

caprinelor. În fazele de regenerare și de refacere se utilizează pășunatul cu densitate ridicată, 
de scurtă durată, prin rotație. Ca urmare a dispariției păstorilor profesioniști, animalele sunt 
pășunate în interiorul gardurilor (electrice) permanente sau semipermanente. Perioada și 
durata pășunatului depind de caracteristicile locale (productivitatea stratului) și de speciile de 
protejat. Fondurile de agromediu sunt puse la dispoziție pentru desfășurarea de acțiuni de 
gestionare de către crescătorii locali.  

În Lituania, principalele instrumente de refacere includ: eliminarea vegetației lemnoase; 
oprirea răspândirii florei expansive locale (de exemplu, Calamagrostis epigejos). Cositul și 
pășunatul extensiv sunt utilizate ca instrumente de sprijin. 

În Luxemburg, planul național de acțiune privind habitatele identifică următoarele măsuri 
(Naumann et al. 2013): Refacerea tuturor zonelor abandonate și acoperite cu tufărișuri prin 
eliminarea tufărișurilor și reinstituirea pășunatului (obiectiv: aproximativ 50 ha de pajiști 
calcaroase și 50 ha de pajiști complexe în regiunea minieră). Controlul regulat (o dată la 3-5 
ani) pentru a preveni invazia tufărișurilor, prin tăiere sau pășunat regulat. Crearea de noi 
suprafețe de pajiști calcaroase prin intermediul transferului de fân verde pe soluri lipsite de 
vegetație adecvate, precum și extinderea câmpurilor existente pe parcelele învecinate, prin 
transferul manual de semințe (obiectiv: aproximativ 20 ha). Protejarea speciilor de plante 
caracteristice extrem de amenințate prin cultivarea ex situ și reintroducerea în vederea 
consolidării arboreturilor existente și a reintroducerii pe suprafețele nou create și degradate. 
Măsuri de restabilire a schimbului genetic între suprafețele existente ale habitatului (rețeaua 
ecologică). 

În Polonia, un proiect LIFE – „XericGrasslandsPL – Conservarea și refacerea pajiștilor 
xerotermice din Polonia – teorie și practică” (LIFE08 NAT/PL/000513, 
ianuarie 2010 – decembrie 2013) a vizat aproximativ 225 ha de mozaicuri de habitate de pajiști 
xerotermice din 8 situri Natura 2000 situate în nord-vestul și sud-estul Poloniei. Proiectul a 
inițiat procesul de regenerare pe o suprafață de 20,2 ha de pajiști aparținând tipului de habitat 
6210: eliminarea pâlcurilor de tufărișuri sau de arbori, eliminarea speciilor de plante erbacee 
alogene invazive (inclusiv Heracleum sosnowskyi) și reinstituirea pășunatului (Baranska et al., 
2014). În zonele degradate, pajiștile xerotermice au fost refăcute prin decopertarea solului, 
semănarea de semințe de specii xerotermice, transplantarea de porțiuni de pajiști bine 
conservate etc. Până în 2015, starea pajiștilor pășunate a fost îmbunătățită în mod 
semnificativ, cu o reducere a ponderii speciilor expansive (raigras, trestie de nisip și arbuști) 
(Murawy Life 2015). Perioada de pășunat a fost redusă la 3 luni (iunie-august), parțial ca 
urmare a stării îmbunătățite și parțial ca urmare a secetei, care a limitat și mai mult speciile 
expansive și a permis dezvoltarea speciilor xerotermice. 

În Slovacia, un proiect LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) a elaborat un plan de refacere pentru acest 
habitat, care a fost discutat cu părțile interesate relevante în cadrul SIC Devínska Kobyla. 
Măsurile au inclus îndepărtarea mecanică a materialului lemnos și a tufărișurilor pe o suprafață 
de 58 ha de pajiști uscate crescute excesiv, eradicarea salcâmului și reintroducerea pășunatului 
în principal de către caprine începând din 2015. Impactul măsurilor de gestionare a refacerii a 
fost monitorizat cu precădere asupra tipului de habitat 6210* în diferite etape ale succesiunii. 
Ca urmare a defrișării unei zone de succesiune secundare, o creștere semnificativă a numărului 
de specii heliofile și termofile precum Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea mollis, 
Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon, Linum 
tenuifolium, a fost înregistrată după doi ani de monitorizare. În 2016, numărul total de specii 
era mai mare decât înainte de intervenția de gestionare. Este posibil ca aceste specii să fi fost 
prezente în banca de semințe din sol și au putut germina atunci când suprafața a fost deschisă. 
Asigurarea gestionării pășunatului și a eliminării lăstarilor reprezintă o condiție prealabilă 
importantă pentru o dezvoltare favorabilă a vegetației în zonele avute în vedere. Compoziția 
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speciilor în primăvară, după intervenția de gestionare, a indicat deja o creștere treptată a 
speciilor. Metoda optimă de gestionare constă în pășunatul ovinelor sau pășunatul mixt al 
ovinelor și caprinelor care pot slăbi și elimina treptat lăstarii de plante lemnoase. Rotația 
pășunatului mai extensiv și intensiv reprezintă o soluție optimă pentru dezvoltarea și 
menținerea unui stadiu corespunzător al habitatelor de pajiști prioritare. Două noi 
micropopulații de orhidee-albină (Ophrys apifera, o specie înscrisă pe lista roșie a IUCN) au fost 
înregistrate în cadrul sitului ca urmare a măsurilor de refacere puse în aplicare prin proiect. O 
specie de orhidee originară din Italia (Himantoglossum adriaticum), enumerată în anexa II la 
Directiva privind habitatele și pe cale de dispariție în Slovacia, a fost, de asemenea, înregistrată 
în cadrul sitului în 2017 (până la 600 de indivizi). 

 

5.2.1 Gestionarea tufărișurilor 

Măsurile de gestionare ar trebui să vizeze păstrarea invaziei tufărișurilor la un nivel inferior 
unui procent de acoperire adecvat (de exemplu, 30 %) din suprafața totală (Pearson et al. 
2006). Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că speciile individuale cunoscute 
în mod colectiv sub denumirea de „tufărișuri” sunt habitate importante în sine, atât timp 
cât se păstrează echilibrul cu pajiștile deschise.  

Pentru a compensa colonizarea tufărișurilor și pentru a menține echilibrul dorit, este 
posibilă eliminarea unor arboreturi mai vechi, deoarece tufărișurile fixate de mult timp 
determină acumularea de azot în biomasa vegetală, precum și încărcarea solului cu 
nutrienți. În cazul eliminării arborilor și a tufărișurilor, lăstarii vor răsări de cele mai multe 
ori din rădăcini și cioate și ar trebui să fie îndepărtați.  

Uneori, operațiunea trebuie realizată doar o singură dată și apoi urmată de pășunat sau de 
cosit. Alteori, în primii ani sunt necesare măsuri suplimentare și complementare de tăiere, 
utilizând utilaje, sau acțiuni suplimentare de mulcire și prășire (Essl 2005). În cazul în care 
nu este posibilă eliminarea tufărișurilor în acest mod, este recomandabil să se utilizeze 
ciupirea și/sau tăierea prin rotație în vederea menținerii arboreturilor. 

În cazul în care tufărișul a început să recolonizeze, puietul ar putea fi eliminat imediat. 
Verificarea prezenței noilor plante ar putea fi efectuată în primăvara următoare, iar 
acestea ar putea fi smulse manual sau defrișate, după caz. Scopul ar putea fi prezența unei 
combinații de tufărișuri în succesiune, de la plante care cresc la nivelul solului, până la 
tufișuri mai mature, cu trunchiuri. Insectele beneficiază de pe urma unei diversități de 
vârstă, frunze și perioade de înflorire. Prin urmare, este înțelept să se efectueze un studiu 
referitor la nevertebrate înainte de îndepărtarea tufărișului căzut. De asemenea, 
eliminarea anuală a tufărișurilor de mici dimensiuni în diferite stadii de dezvoltare 
economisește numeroase eforturi susținute pe termen lung, menținând în același timp un 
habitat de o importanță vitală și o sursă de hrană pentru păsări (RSPB 2004b).  

Tăierea tufărișurilor ar trebui să se realizeze toamna sau iarna, pentru a evita deteriorarea 
faunei sălbatice pe parcursul perioadei de reproducere. Tăierea de la începutul lunii 
septembrie până la sfârșitul lunii februarie evită sezonul de reproducere a păsărilor, în timp 
ce tăierea de la sfârșitul iernii le permite păsărilor și mamiferelor să consume orice tipuri 
de bace. Tăierea se poate efectua cu foarfeci speciale de tăiat gard viu care nu dăunează 
faunei mici (Pearson et al. 2006).  

Pășunatul prin rotație poate fi o modalitate adecvată de control al tufărișurilor atât timp 
cât este monitorizat cu atenție pentru a preveni pășunatul excesiv sau călcarea excesivă 
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(Buglife 2007). Măgarii pot paște tufărișurile care au invadat terenul, asigurând un control 
util al tufărișurilor în cadrul vegetației seminaturale. Bovinele sunt deosebit de benefice în 
ceea ce privește culcarea la pământ și deschiderea vegetației înalte crescute necontrolat, 
cum ar fi ferigile și tufărișurile. Caprinele pot desprinde scoarța și, dacă sunt utilizate cu 
atenție, vor produce diversitate structurală. Ovinele nu abordează suprafețele cu iarbă 
înaltă la fel de ușor ca bovinele sau poneii, dar pasc în mod eficient tufărișurile de mică 
înălțime, fiind capabile să elimine complet materialul foliar din tufișurile selectate. În plus, 
unele rase de ovine sunt benefice pentru a înainta printre tufărișuri, dar animalele mai 
tinere și rasele mai ușoare riscă să rămână prinse în acestea. Prin urmare, este 
recomandabil să se înceapă cu o rată de încărcare redusă pentru specii și rase (c 
0,25 UVM/ha), să se monitorizeze efectele și să se efectueze ajustări în consecință (Crofts 
și Jefferson 1999, RSPB 2004d).  

Cu toate acestea, în general, doar pășunatul nu este suficient pentru gestionarea 
tufărișurilor. De exemplu, un regim de pășunat bazat pe pășunatul pe timp de iarnă va 
trebui să includă, de regulă, măsuri pentru îndepărtarea repetată regulată a tufărișurilor 
în scopul eliminării acumulării treptate de plante lemnoase (Crofts și Jefferson 1999). Prin 
urmare, în unele cazuri, este de preferat să se efectueze acțiuni de cosit împreună cu 
acțiuni de pășunat. Cel mai bun moment pentru a realiza acest lucru depinde de fauna 
sălbatică prezentă. Ouăle și larvele de insecte sunt adesea cele mai vulnerabile. Se va evita 
cositul până la sfârșitul verii/toamnei pentru a acorda timp semințelor de flori și de iarbă 
să cadă, sau până la sfârșitul iernii/începutul primăverii pentru a oferi insectelor adăpost 
pe timp de iarnă. 
 
5.2.2 Controlul buruienilor și al speciilor invazive 

O buruiană poate fi definită ca specie nedorită pentru scopul/obiectivul gestionării 
pajiștilor. În anumite condiții, anumite specii de plante (de exemplu, ciulinii, ferigile, 
cruciulița) se pot înmulți în mod excesiv, înlocuind rapid comunitățile care au o valoare de 
conservare mai mare (Pearson et al. 2006). Aceste plante sunt foarte competitive, adesea 
toxice și, odată fixate, produc umbră deasă în sezonul de vegetație, ceea ce descurajează 
stabilirea altor specii de plante (inclusiv orhideele) (Crofts și Jefferson 1999). Infestarea cu 
buruieni poate fi împiedicată utilizând bunele practici de gestionare, de exemplu, prin 
evitarea suprafețelor întinse de terenuri lipsite de vegetație, care oferă posibilități de 
invazie și răspândire a speciilor de buruieni.  

După fixarea lor, pot fi puse în aplicare următoarele măsuri (Crofts și Jefferson 1999):  

- tehnici de control manual: „săpare” sau tăiere (neadecvată pentru cruciuliță) imediat 
sub nivelul solului sau/și smulgere manuală (această metodă este cu adevărat potrivită 
doar pentru suprafețe mici), chiar înainte ca buruienile vizate să își deschidă florile; 
smulgerea manuală trebuie să se efectueze pe o perioadă de mai mulți ani pentru a 
produce efecte;  

- smulgere sau tăiere mecanică: în ceea ce privește ciulinii și cruciulița, smulgerea ar 
trebui să aibă loc după întinderea maximă a pedunculului de floare, dar înainte de 
însămânțare, și va fi necesară de-a lungul mai multor ani succesivi pentru a reduce 
extinderea speciilor-țintă perene. O abordare mai bună este de a cosi planta, pe măsură 
ce tulpina înflorită se alungește. Ar putea fi necesară repetarea acestei măsuri pe 
parcursul anului. Tăierea (ciupirea) repetată poate împiedica însămânțarea și reduce 
vigoarea buruienilor, dar nu distruge plantele care se pot regenera în mod viguros de la 
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baza tulpinii. Ca și în cazul ierbii cosite, materialul tăiat ar trebui să fie eliminat de pe 
sit; 

- controlul-țintă al pășunatului;  
- control chimic: cu toate că metodele manuale de control sunt, de obicei, cele mai 

indicate, iar utilizarea produselor chimice nu este permisă în general, controlul țintit 
prin intermediul erbicidelor (tratament la fața locului, erbicidarea buruienilor) al 
acestor specii va fi deseori acceptabil pentru siturile de conservare a naturii, în special 
atunci când gestionarea continuă a pășunatului/fânețelor este esențială pentru 
îndeplinirea obiectivelor de conservare a naturii. Trebuie să se țină seama de faptul că 
erbicidarea buruienilor este neselectivă și adesea poate afecta grav alte interese de 
conservare. În cazul în care chiar este necesară, se recomandă o aplicare selectivă doar 
pentru buruienile vizate. 

Eliminarea buruienilor ar trebui să se realizeze într-un stadiu incipient de dezvoltare, atunci 
când sunt necesare eforturi mici și se pot obține ușor rezultate bune. 

Programele de control ar trebui planificate cu atenție, ținând seama și de alte efecte 
posibile; în anumite cazuri, eradicarea totală a buruienilor, chiar dacă este posibil de 
realizat, ar putea avea un impact negativ asupra faunei sălbatice. 
 

5.3 Recrearea pajiștilor 

Crearea pajiștilor ar trebui să înceapă prin evaluarea condițiilor de mediu în cadrul sitului 
(regimul de umiditate, proprietățile solului, vegetația, disponibilitatea speciilor), care va 
stabili fezabilitatea recreării habitatului. Recrearea necesită asistența și participarea 
experților în domeniul solului, a hidrologilor și a ecologiștilor, precum și a experților în 
domeniul vegetației și al grupurilor de organisme care sunt importante în habitatul care 
urmează să fie creat. Planul de creare a pajiștilor ar trebui să fie elaborat în mod similar 
planului de refacere a pajiștilor (Rusina, 2017).  

Substratul, intervalul de timp dorit și apropierea sitului de zone cu pajiști similare tipului-
țintă vor impune tehnicile de fixare care sunt cele mai adecvate pentru crearea și fixarea 
habitatului (Ashwood, 2014). Pot fi luate în considerare diferite opțiuni.  

Colonizarea naturală a substraturilor lipsite de vegetație poate fi adecvată în cazul în care 
sunt acceptabile intervale lungi de timp pentru fixare și sunt adiacente comunități de 
pajiști calcaroase bogate în specii. În cazul în care o pajiște calcaroasă de joasă altitudine a 
existat în zonă înainte de perturbare și de regenerarea ulterioară, este posibil să fi rămas 
o bancă de semințe în substratul existent, care ar trebui evaluată pe baza unor teste de 
germinare. Colonizarea naturală poate produce habitate bogate în specii care sunt 
adecvate pentru zona locală. Procesul tinde să fie foarte lent și poate dura câteva decenii 
pentru a crea o comunitate stabilă.  

Colonizarea naturală poate fi accelerată prin introducerea selectivă a speciilor specifice 
pajiștilor prin intermediul fragmentelor de turbă sau al împrăștierii fânului verde. 
Fragmentele de turbă pot fi prelevate de pe suprafețe donatoare adiacente și încorporate 
în substratul lipsit de vegetație. Acestea pot fi fragmente întregi de turbă sau mostre de pe 
pajiște, care conțin speciile dorite. În cazul în care există îndoieli cu privire la tipul de pajiște 
calcaroasă donatoare, un inspector botanic instruit ar trebui să efectueze un studiu privind 
vegetația. În unele cazuri, plantarea de exemplare precultivate din semințe locale sau 
regionale poate avea mai mult succes. 
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În cazul în care se adoptă metode de colonizare naturală sau care utilizează fragmente de 
turbă, poate fi avantajos să se semene mai întâi un amestec de specii pioniere/suport. 
Printre avantajele semănării în strat subțire a speciilor pioniere se numără stabilizarea 
substraturilor și crearea rapidă a unei pajiști atractive, lăsând în același timp suficient sol 
lipsit de vegetație pentru a permite apariția colonizării naturale. 

Împrăștierea fânului verde este o alternativă utilă la fragmentele de turbă sau la 
colonizarea naturală. Aceasta implică prelevarea de fân proaspăt cosit care conține 
semințe de pe pajiști calcaroase locale și împrăștierea acestuia pe sit pentru a fi colonizat. 
Trebuie să se asigure faptul că fânul este tăiat după înflorire, dar când semințele sunt încă 
atașate; o bună cunoaștere operativă a speciilor vizate și a momentului în care semințele 
lor sunt pe punctul de dispersare va conduce la obținerea celor mai bune rezultate. Este 
necesar ca fânul să fie împrăștiat în termen de 24 de ore de la colectare pentru a împiedica 
alterarea sau pierderea semințelor în timpul depozitării. Utilizarea unei surse locale 
înseamnă că se poate realiza o corespondență mai strânsă între pajiștile noi și cele 
existente, iar ierburile vor fi de genotip autohton; aceasta va contribui, de asemenea, la 
menținerea costurilor de transport la un nivel minim.  

În cazul în care un sit donator aferent unei pajiști calcaroase locale nu este disponibil, se 
poate utiliza un amestec de semințe comerciale ca pajiște starter. Însămânțarea se poate 
efectua cu semințe colectate dintr-un sit donator local. Trebuie să se acorde atenție astfel 
încât să nu se epuizeze situl donator de semințe prin supra-recoltare. Ca alternativă, se pot 
achiziționa semințe. Acestea nu ar trebui să conțină hibrizi interspecifici (Lolium 
×hybridum, Trifolium pratense × T. medium) sau intergenerici (×Festulolium), nici soiuri 
poliploide (specii tetraploide de Lolium și Trifolium). O societate care comercializează 
semințe, cu o bună reputație, va furniza amestecuri de semințe adaptate la clima și la 
principalele condiții de sol ale sitului dumneavoastră. Semințele ar trebui să fie de 
proveniență locală, după caz.  

Florile sălbatice și ierburile sunt semănate în mod normal împreună, deoarece ierburile 
contribuie la stabilizarea solului și la asigurarea unei acoperiri importante în timpul iernii. 
Proporția de semințe de plante erbacee din amestec ar trebui să fie suficient de mică 
pentru a asigura fixarea plantelor și a lăsa loc recolonizării naturale a speciilor 
suplimentare. În mod normal, semințele se seamănă în septembrie/octombrie fie manual, 
fie prin utilizarea unor utilaje agricole, cum ar fi semănătoarele simplificate și 
semănătoarele în rânduri, care să maximizeze suprafața semănată pentru cantitatea de 
semințe utilizate (Crofts și Jefferson, 1999). Este recomandat ca semințele să fie 
împrăștiate pe suprafață, nu să fie săpate în sol, iar majoritatea utilajelor pot fi reglate 
pentru a realiza această operațiune. Este esențial să se cosească frecvent, de până la 3 ori 
pe an, în anul de fixare, pentru a controla speciile anuale dominante. Obiectivul general 
este de a fixa speciile mai perene, care sunt mai puțin competitive în primul an decât cele 
anuale. Acest lucru este valabil în special în cazul în care există o încărcătură substanțială 
de specii de buruieni arabile (a se vedea Nowakowski și Pywell 2016). 

Indiferent de metoda de fixare selectată, este important să se recunoască faptul că va fi 
nevoie de mai mulți ani pentru ca pajiștile să se fixeze și să se transforme într-o comunitate 
stabilă. O gestionare adecvată a pajiștilor este esențială pentru a permite unei comunități 
bogate în specii să se dezvolte și să fie menținută. 

Recrearea de pajiști calcaroase pe terenuri ex-arabile degradate a fost pusă în aplicare, de 
exemplu, în sudul Angliei (Fry et al. 2018), prin utilizarea unor specii selectate dintr-un tip 
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de fitocenoze specifice pajiștilor calcaroase (pajiște Bromus erectus), care este principala 
comunitate de pajiști din regiune și este utilizată, de regulă, ca o comunitate țintă în 
programele de refacere. Posibilitatea de a recrea pajiști uscate seminaturale este utilizată 
tot mai mult în Regatul Unit, de exemplu prin intermediul unor sisteme inovatoare și 
creative la marginea drumului. Un proiect de recreare la marginea drumului, implementat 
în sud-vestul Angliei, a demarat abia în 2012, situl sprijină în prezent o vegetație bogată în 
specii și, de la fixarea sa, au fost înregistrate 30 de specii de fluturi (jumătate din numărul 
de specii din Regatul Unit). 

 
Recrearea habitatelor specifice pajiștilor în Regatul Unit în cadrul sistemelor la marginea 
drumului (Sam Ellis) 

5.3.1 Gestionarea și monitorizarea habitatelor după recreare 

Pajiștile calcaroase ar trebui create numai în cazul în care există un angajament ferm 
pentru instituirea unui regim de gestionare pe termen lung, organizat printr-un plan de 
gestionare a siturilor. Sunt necesare acțiuni de gestionare pentru a preveni dominația 
tufărișurilor și a altor specii agresive asupra pajiștii și pentru a menține o mare bogăție de 
specii. Crearea pajiștilor durează în general între 3 și 5 ani. În această perioadă, este 
necesar un regim de tăiere și de pășunat ușor; cerințele exacte vor fi specifice sitului.  

În general, regimurile de tăiere din primul an nu vor fi necesare pentru pajiștile create pe 
substrat mineral lipsit de vegetație, însă pot fi necesare pentru siturile mai bogate, pentru 
a menține înălțimea pajiștii la un nivel mai mic de 10 cm. Cositul trebuie să fie programat 
astfel încât să nu afecteze păsările care cuibăresc la sol. Cositul stimulează lăstărirea; 
acesta reduce, de asemenea, concurența din partea speciilor abundente, precum și invazia 
tufărișurilor.  

După cosit, plantele tăiate trebuie eliminate din sit. Dacă pajiștea are semințe disponibile, 
acestea pot fi utilizate pentru împrăștierea fânului pe alte situri. Pajiștea ar trebui să fie 
cosită o dată în al doilea și al treilea an după ce florile și ierburile vor fi produs semințe. 
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Pășunatul iepurilor, al bovinelor și al ovinelor ar trebui controlat sau împiedicat în timpul 
primilor trei ani, pentru a permite fixarea pajiștii; cu alte cuvinte, pentru ca plantulele să 
dezvolte sisteme radiculare suficiente pentru a preveni dezrădăcinarea la momentul 
pășunării. Odată ce pajiștea este fixată, se poate începe pășunatul ușor.  

Gestionarea pe termen lung prin pășunat și/sau tăiere este esențială pentru menținerea 
bogăției speciilor. Din punct de vedere istoric, pășunatul și, în unele regiuni, cositul au 
constituit tehnica de gestionare tipică; cu toate acestea, cositul poate fi adecvat pentru 
siturile de mici dimensiuni și pentru cele care se află pe pante line. Bovinele și ovinele pot 
asigura gestionarea pășunatului pe tot parcursul anului dacă sunt utilizate la rate de 
încărcare reduse, deși acest lucru depinde de productivitatea sitului. Siturile neproductive 
pot fi potrivite doar pentru pășunatul pe timp de iarnă; deși acest lucru trebuie monitorizat 
pentru detectarea tasării – compactarea sau descompunerea fizică a structurii solului sub 
picioarele animalelor grele.  

Pășunatul ar trebui să aibă drept scop producerea unui mozaic de pajiști cu lungimi diferite 
și porțiuni mici de tufărișuri (de exemplu, nu mai mult de 25-30 % din suprafața totală). De 
exemplu, diferite tipuri de animale erbivore sunt selective în ceea ce privește plantele pe 
care le consumă și pot fi utilizate pentru crearea mozaicului. Bovinele consumă plante mai 
brute și acțiunea copitelor lor este mai grea decât cea a copitelor ovinelor. Porțiunile 
călcate creează goluri pentru fixarea de noi plante. Informații mai detaliate cu privire la 
gestionare pot fi găsite în Crofts și Jefferson (1999).  

Chiar și în cazul în care lucrările de creare se desfășoară într-un loc foarte adecvat, 
evaluarea practicilor de gestionare este necesară pentru a evalua fixarea și succesul pe 
termen lung. Este necesar un plan de gestionare pe termen lung specific sitului. Acesta ar 
trebui să includă un program de monitorizare și evaluare care să permită adaptarea 
regimului de gestionare în funcție de necesități.  

Monitorizarea recreării habitatelor specifice pajiștilor de joasă altitudine ar putea include: 
- sfera de creare a pajiștii: procentul de acoperire a terenului, porțiunile neacoperite și 

prezența deșeurilor vegetale; 
- compoziția pajiștii: raportul dintre iarbă și plante, speciile bioindicatoare pozitive, 

speciile bioindicatoare negative, speciile cu caracter distinctiv local; 
- compoziția tipică a speciilor, inclusiv o selecție de specii bioindicatoare din diferite 

grupuri taxonomice și funcționale, cum ar fi polenizatorii (Aculeate Hymenoptera, 
Syrphidae, Lepidoptera) și grupuri epigeice și endogeice (animale de pradă și 
descompunători). 

Recrearea pajiștilor pe terenuri arabile în Republica Cehă 

Transformarea terenurilor arabile în pajiști bogate în specii necesită o perioadă lungă de timp. 
Reușita sa nu depinde numai de metoda de refacere și de compoziția amestecului de semințe 
utilizat, ci și de condițiile locale ale sitului care trebuie „reacoperit cu iarbă” (Jongepierová & 
Malenovský 2012, Jongepierová et al. 2012, Scotton et al. 2012, Ševčíková et al. 2014). 
Refacerea comunităților de insecte are rezultate mai bune în peisajele cu o suprafață vastă de 
pajiști seminaturale bogate în specii, aflate în imediata apropiere, întrucât speciile de insecte 
fitofage specializate au o capacitate limitată de răspândire (Woodcock et al. 2010a, 2010b). 
Metodele de recreare utilizate cel mai frecvent sunt prezentate în continuare pe scurt. 

Succesiune spontană. Simpla succesiune poate reface pajiștile numai în situri foarte uscate sau, 
dimpotrivă, foarte umede, în care fixarea arbuștilor și a arborilor este slăbită și în care pajiștile sau 
pășunile permanente au fost conservate în imediata apropiere. Pe terenurile arabile abandonate 
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situate în siturile uscate din cele mai calde părți ale țării, monitorizarea a demonstrat că pajiștile 
mai vechi se îndreaptă către o vegetație de stepă naturală în ceea ce privește compoziția speciilor 
(Jírová et al. 2012). Cu toate acestea, cositul regulat este necesar, în mod normal, începând cu al 
treilea an de la abandonarea unui teren. Refacerea pajiștilor cu o compoziție a speciilor favorabilă 
din punct de vedere ecologic durează aproximativ zece (Lencová și Prach 2011) până la douăzeci 
de ani (Prach et al. 2014), însă plantele și unele grupuri de vertebrate pot necesita o perioadă mai 
lungă de timp până la refacerea diversității inițiale a vegetației bogate în specii. 

Amestecuri de semințe comerciale. Semănarea de amestecuri de semințe de plante leguminoase-
erbacee este cel mai frecvent mod de conversie pe scară largă a terenului arabil în pajiște. Chiar 
dacă această operațiune nu poate fi considerată refacere ecologică, aceste pajiști inițial sărace în 
specii pot fi suplimentate cu specii-țintă de plante și animale în timp, mai ales dacă aceste specii se 
găsesc încă în apropiere. Acest fapt este confirmat prin monitorizarea rezultatelor provenite de la 
Bílé Karpaty Mts. (Prach et al. 2014, Jongepierová et al. 2018). În locurile în care colonizarea 
ulterioară de către speciile dorite este limitată de absența lor în apropiere, ele pot fi adăugate la 
pajiștile create prin semănarea de amestecuri de ierburi comerciale prin intermediul semănării sau 
al plantării. 

Amestecuri de semințe regionale. Amestecurile de semințe regionale sunt colectate, reproduse și 
aplicate într-o anumită zonă fără procese de ameliorare a plantelor. Compoziția speciilor acestora 
se bazează pe cea a comunităților naturale din zonă (Scotton et al. 2012). Speciile, în special 
plantele, sprijină, de asemenea, o mare diversitate de animale care depind de acestea din motive 
legate de hrană sau din alte motive. Principalul avantaj al acestei metode este că aceasta contribuie 
într-o măsură considerabilă la menținerea variabilității genetice naturale a populațiilor, prevenind 
astfel răspândirea genotipurilor străine sau chiar a speciilor sau a soiurilor alogene. Instrucțiuni 
privind modul de obținere și de utilizare a semințelor regionale pot fi găsite în mai multe publicații 
(Scotton et al. 2012, Jongepierová et al. 2012, Jongepierová & Prach 2014 și Ševčíková et al. 2014). 
Principiile de bază sunt următoarele: 
 semințele pot fi obținute de pe o pajiște ca parte a biomasei de iarbă proaspăt cosită (fân verde), 

care se aplică imediat suprafeței care trebuie refăcută. Această metodă este utilizată în principal 
în Țările de Jos și în Germania, nu numai pe terenurile arabile, ci și în alte locuri, de exemplu, 
depozitele de cenușă zburătoare (Kirmer et al. 2014); 
 dacă biomasa tăiată este uscată după cosire, fânul poate fi utilizat direct ca sursă de semințe sau 

poate fi treierat înainte de utilizare (fân treierat); 
 în cazul în care recoltarea se efectuează cu o combină agricolă, pajiștea este cosită și treierată 

chiar la fața locului; 
 în procesul de colectare cu ajutorul mașinii de recoltat cu perie, semințele sunt trase cu peria în 

afara pajiștii; 
 în caz de necesitate, o cantitate mai mică de semințe poate fi, de asemenea, colectată manual; 
 în ceea ce privește colectarea complicată a semințelor (mărimi și perioade de maturizare diferite), 

se recomandă cultivarea plantelor în răsadnițe.   
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Pe scară largă, amestecurile de semințe regionale, bogate în specii, pentru crearea de pajiști pe 
terenuri arabile nu au fost utilizate până în prezent decât în Bílé Karpaty Mts., unde o suprafață de 
peste 600 ha a fost deja „reacoperită cu iarbă” în acest mod (Jongepierová 2008, Jongepierová și 
Prach 2014, Prach et al. 2013, 2015a, Jongepierová et al. 2015). 

Transferul straturilor superioare de sol sau al blocurilor de turbă. Straturi superioare de sol pot fi 
răspândite pe situl care urmează să fie refăcut sau pe acesta se pot transfera blocuri întregi de 
turbă. Totuși, acest lucru nu este doar solicitant din punct de vedere tehnic și financiar, ci și daunele 
cauzate sitului sursă constituie o problemă. Această metodă poate fi justificată la scară mică sau în 
locurile în care situl sursă se pierde (de exemplu, exploatare minieră sau construcții în desfășurare). 
O serie de experiențe au fost efectuate în situri aride, cu floră de stepă, din Republica Cehă (tunelul 
feroviar de la Obřany, cariera de calcar de la Hády și cariera Dálky de lângă Čebín), cu rezultate 
pozitive în ceea ce privește supraviețuirea speciilor de stepă pe noile situri, însă aproape niciuna 
dintre speciile xerofile transferate nu s-a extins în împrejurimi sau, dacă da, s-au extins doar într-
un ritm foarte lent. 

 

5.4 Planificarea pentru gestionarea conservării într-o anumită zonă 

Având în vedere că particularitățile habitatului, valorile de conservare și contextul (istoric 
și dezvoltare) sunt foarte diferite de la o țară la alta și de la o regiune biogeografică la alta, 
este important ca, la planificarea gestionării habitatului, să se țină seama de următoarele 
aspecte generale care vor permite adoptarea unor decizii raționale în materie de 
gestionare:  

- obiective și ținte specifice sitului cu referire la stadiul de conservare a speciilor;  

- destinația terenurilor și tradițiile, practicile și tehnicile de creștere a animalelor la nivel 
local/regional – valorile de conservare actuale sunt adesea rezultatul destinației 
terenurilor și al regimurilor de pășunat din trecut. 

Deși, de cele mai multe ori, nu este nici posibil, nici adecvat, nici necesar să se imite 
gestionarea istorică, ar trebui, dacă este posibil, să se țină seama de experiența și 
cunoștințele existente.  

O examinare detaliată a condițiilor sitului va contribui la identificarea celor mai bune 
tehnici și metode pentru menținerea sau refacerea habitatului și va evalua dacă acestea 
sunt adecvate pentru situația specifică, luând în considerare, de asemenea, resursele 
disponibile, pentru a evalua măsura în care obiectivele pot fi atinse și a anticipa posibilele 
obstacole.  
 

Aspecte esențiale care trebuie avute în vedere la planificarea conservării și gestionării 
pajiștilor (Rusina, 2017) 

Considerații ecologice 

 conectivitatea în cadrul peisajului este foarte importantă pentru supraviețuirea pe 
termen lung a speciilor tipice pajiștilor. Aceasta asigură deplasarea speciilor de la o 
pajiște la alta și menținerea unor populații suficient de numeroase și de diverse din punct 
de vedere genetic. Astfel, este mai important să se îmbunătățească/refacă o pajiște 
situată într-un sistem de alte pajiști sau o suprafață mai mare, bogată în pajiști 
seminaturale, decât o pajiște izolată într-un peisaj agricol intensiv sau împădurit. 
Refacerea va fi, de asemenea, mai reușită în acest caz, deoarece speciile vor putea să se 
răspândească cu ușurință de pe alte pajiști pe pajiștea refăcută;  
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 zonele cu pajiști sunt importante pentru conservarea plantelor, a păsărilor și a speciilor 
de nevertebrate. Prin urmare, în cazul în care alți factori (a se vedea mai jos) sunt similari, 
refacerea pajiștilor mai mari ar trebui să constituie o prioritate;  

  



 

98 

 biodiversitatea pajiștilor – cu cât este mai mare, cu atât este mai important să se refacă 
aceste pajiști;  

 prezența speciilor protejate – dacă o specie protejată a supraviețuit pe pajiște, 
conservarea acestei pajiști ar trebui să aibă prioritate față de pajiștea care nu are astfel 
de specii;  

 modificări ale condițiilor de mediu în cadrul pajiștii: este de preferat să se refacă pajiștile 
în care condițiile de mediu sunt mai puțin modificate.  

Considerații socio-economice 

 perspectiva gestionării pe termen lung: ar trebui să se acorde prioritate pajiștilor cu o 
probabilitate mai mare de gestionare permanentă după refacere. Refacerea trebuie 
planificată doar în locurile în care se preconizează gestionarea pajiștilor pe termen lung. 
Altfel, mijloacele financiare investite în refacere vor fi cheltuite în mod nesustenabil și vor 
oferi doar un beneficiu temporar (sau niciunul) pentru conservarea biodiversității (în 
funcție de reușita imediată a refacerii). Multifuncționalitatea pajiștilor: prioritatea este 
reprezentată de pajiștile în care se preconizează o utilizare mai diversă după refacere, de 
exemplu, în care gestionarea nu numai că asigură biodiversitatea, dar oferă, de 
asemenea, hrană pentru animale în scopuri agricole, iar pajiștea este utilizată pentru 
turism, colectarea de plante medicinale sau educație ecologică. Cu toate acestea, chiar 
dacă pajiștea nu este utilizată pentru a produce hrană pentru animale, gestionarea sa 
este considerată în continuare producție – producția de valori naturale și de 
biodiversitate; 

 atitudinea comunității locale, a municipalității locale, a proprietarului și a 
administratorului: cu cât comunitatea locală apreciază biodiversitatea și beneficiile sale, 
cu atât mai bună este perspectiva menținerii pajiștii refăcute pe termen lung;  

 costurile de refacere în raport cu rezultatele preconizate: ar trebui să li se acorde 
prioritate pajiștilor care pot fi refăcute cu investiții minime și beneficii maxime (reușita 
preconizată a refacerii este foarte ridicată). Costurile de întreținere a pajiștii ar trebui, de 
asemenea, să fie luate în considerare în etapa de planificare, inclusiv în planificarea 
financiară. Ar trebui să se ia în considerare costurile sau veniturile legate de materialele 
create în procesul de refacere sau gestionare a habitatului – lemn, biomasă cosită, sol 
vegetal eliminat etc. Poate fi dificil să se găsească o aplicație practică pentru astfel de 
materiale și, în acest caz, îndepărtarea și eliminarea ulterioară a unor astfel de „produse 
secundare” ale refacerii habitatului pot conduce la costuri suplimentare semnificative. 

Obiectivele de refacere și de menținere a pajiștilor pot fi realizate prin diferite soluții. 
Metodele și tehnicile pot varia în mod semnificativ atât în ceea ce privește resursele 
financiare, cât și în ceea ce privește resursele temporale; prin urmare, trebuie să se 
realizeze un studiu de fezabilitate amănunțit și să se evalueze alternativele pentru a alege 
cea mai bună soluție. Selectarea lucrărilor și a procedurilor de refacere și menținere este 
determinată de trei aspecte: condițiile ecologice ale sitului, resursele disponibile de specii 
și intervalul de timp dorit pentru realizarea obiectivului.  

Refacerea și gestionarea ar trebui efectuate în conformitate cu un plan individual de 
refacere și gestionare pentru situl respectiv. Principalele etape ale elaborării planului de 
refacere și menținere a pajiștilor sunt prezentate pe scurt în continuare.  
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Planificarea etapelor pentru refacerea pajiștilor (adaptată din Rusina ed. 2017) 

1. colectarea de informații cu privire la condițiile din zonă, inclusiv principalele procese 
ecologice pentru conservarea tipului de pajiște: vegetație, compoziția speciilor de 
animale și plante, caracteristicile solului, relief, regimul de umiditate, stadiul și sistemul 
de drenare, gestionarea trecută și cea actuală etc.;  

2. stabilirea obiectivului de întreținere sau de refacere a pajiștii, de exemplu atingerea sau 
menținerea unui stadiu corespunzător al habitatului (structură, procese ecologice și 
compoziția speciilor caracteristice) și prevenirea degradării sale. Luarea în considerare a 
posibilelor priorități de gestionare contradictorii și definirea opțiunilor preferate (a se 
vedea secțiunea X.X);  

3. evaluarea caracterului adecvat al gestionării actuale pentru realizarea obiectivului și 
definirea ajustărilor necesare, după cum este necesar; 

4. identificarea măsurilor și a metodelor necesare de refacere sau de menținere a 
habitatului, precum și a combinațiilor acestora. Diferite părți ale aceleiași pajiști pot 
necesita măsuri diferite de refacere sau de menținere. De exemplu, în partea de pajiște 
cu o populație numeroasă dintr-o specie de plante protejate, măsurile de refacere se vor 
concentra asupra stadiului corespunzător al acestei specii, în timp ce, în alte locuri, 
obiectivul va fi acela de a asigura o structură adecvată a vegetației pentru anumite specii 
de animale (de exemplu, păsări, fluturi) și, în altă parte, de a limita speciile expansive. În 
astfel de cazuri, este de dorit să se identifice măsurile necesare; 

5. identificarea avantajelor și a constrângerilor ecologice și peisagistice pentru punerea în 
aplicare a măsurilor de refacere sau de menținere;  

6. identificarea avantajelor și a constrângerilor socio-economice, juridice și financiare ale 
măsurilor de refacere sau de menținere, cum ar fi, de exemplu, costurile, restricțiile 
juridice aferente măsurilor de refacere sau de menținere, pe de o parte, și stimulentele 
posibile, resursele financiare, sprijinul din partea programelor existente etc.;  

7. specificarea detaliată a obiectivelor de refacere sau de menținere a pajiștii, având în 
vedere avantajele și constrângerile de ordin ecologic, juridic și socioeconomic, de 
exemplu, îmbunătățirea structurii vegetației habitatului, îmbunătățirea condițiilor pentru 
o anumită specie de plante, păsări sau de altă natură;  

8. elaborarea programului activităților de refacere și menținere. Planificarea succesiunii și a 
perioadei lucrărilor de refacere și de menținere necesare, în funcție de starea inițială a 
pajiștii; 

9. elaborarea monitorizării cu succes a refacerii și a întreținerii, inclusiv a evaluării 
periodice, pentru a introduce ajustările necesare în procesul de refacere și de menținere. 

 

5.5 Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor și pentru 
identificarea zonelor prioritare de acțiune 
Stabilirea priorităților poate juca un rol fundamental pentru obținerea unei eficacități 
maxime în ceea ce privește activitățile de conservare, optimizarea costurilor și a timpului 
pentru monitorizare și gestionare, precum și evaluarea caracterului adecvat al activităților 
de gestionare. În acest scop, pot fi definite criterii specifice pentru stabilirea ordinii de 
prioritate a măsurilor.  

Următoarele criterii sunt considerate utile pentru stabilirea ordinii de prioritate a 
măsurilor de conservare pentru acest tip de habitat: 
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- poziția geografică; 
- perioada de abandonare; 
- natura vegetației reale; 
- gradul de invazie a tufărișurilor; 
- fezabilitatea, de exemplu, accesibilitatea zonei cu tehnologia necesară etc.; 
- contribuția la atingerea SCC la nivel biogeografic sau regional. 

Un exemplu poate fi reprezentat de manualul de stabilire a priorităților elaborat pentru 
proiectul Life intitulat: LIFE13 NAT/IT/000371 „SUNLIFE – Strategie pentru rețeaua Natura 
2000 a regiunii Umbria”. În acest document, pe de o parte, se atribuie un rol important 
caracteristicilor intrinseci ale habitatului: prioritatea habitatului, 
reprezentativitatea/raritatea la scară regională a habitatului, bogăția fitocenozelor 
(diversitatea fitocenotică), numărul speciilor prezente/potențiale prevăzute în anexele II-
IV, numărul speciilor prezente/potențiale de pe lista roșie. Pe de altă parte, stabilirea 
priorităților ține seama de trăsăturile extrinseci care contribuie la evidențierea riscului real 
de degradare, cum ar fi: presiuni antropice, stadiul de conservare la nivel național, precum 
și a riscului intrinsec de transformare (procese dinamice). 

În Letonia sunt luate în considerare următoarele criterii generale:  

- speciile specifice habitatului, inclusiv cele protejate, sunt expuse riscului de dispariție 
la nivel local din cauza deteriorării calității habitatului și a izolării; în următoarele 
decenii se preconizează o reducere a ariei sale de răspândire; 

- habitatul este singura sau aproape singura localitate din cel puțin o specie enumerată 
în anexa II la Directiva privind habitatele sau în Directiva privind păsările, sau dintr-o 
specie care este foarte rară (cu foarte puține localități), protejată în Letonia, sau este 
importantă pentru migrație, reproducere sau altă parte importantă a ciclului de viață 
al speciei, sau este un habitat al speciilor protejate cu o răspândire aflată în scădere 
rapidă. 

În ceea ce privește selectarea siturilor Natura 2000 care prezintă cea mai mare 
importanță pentru protejarea tipurilor de habitate prioritare, se iau în considerare 
următoarele criterii (trebuie îndeplinite cel puțin patru criterii): 

- în cadrul sitului Natura 2000 dat, există suprafețe semnificative acoperite de habitatul 
specific și/sau acest habitat este foarte tipic, cu reprezentativitate ridicată (cel 
puțin B), ceea ce este important pentru asigurarea unui stadiu corespunzător de 
conservare în întreaga țară; 

- refacerea acestui habitat specific în această zonă este importantă pentru conservarea 
tipului de habitat la nivel național sau la nivelul regiunii biogeografice boreale a UE;  

- pierderea habitatului în acest sit Natura 2000 poate reduce aria de răspândire a 
acestuia; 

- în cadrul sitului Natura 2000 dat, habitatul este degradat, dar este capabil să se 
regenereze; refacerea va conduce la o îmbunătățire semnificativă a stării și/sau va 
crește suprafața habitatului; 

- este posibil să se asigure o gestionare durabilă a habitatului și un regim de protecție 
favorabil; 

- costurile estimate pentru refacerea habitatului în situl Natura 2000 dat sunt adecvate 
beneficiilor; 
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- refacerea habitatului în situl Natura 2000 dat nu are efecte negative asupra altor 
habitate protejate sau specii importante și/sau nu ridică probleme de mediu sau de 
natură socio-economică. 

 

5.7 Principalele părți interesate pentru a defini și a pune în aplicare 
măsurile 

În general, un parteneriat și un angajament extins ale părților interesate relevante sunt 
considerate esențiale pentru punerea efectivă în aplicare a măsurilor de conservare 
necesare. Punerea în aplicare a unor abordări participative care implică următoarele părți 
interesate este considerată importantă pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de conservare:  

- fermieri, proprietari de terenuri, utilizatori de terenuri; 
- administratori de situri, administrații publice (naționale, regionale, locale);  
- instituții și organizații din domeniul conservării naturii;  
- instituții și organizații agricole; 
- consultanți și conducători științifici; 
- servicii de consultanță și asistență tehnică pentru sprijinirea fermierilor în ceea ce 

privește punerea în aplicare; 
- ONG-uri;  
- comunități locale; 
- antreprenori și operatori turistici locali (suprafețele cu plante înflorite din cadrul 

pajiștilor uscate sunt adesea elemente de peisaj atractive, iar produsele provenite 
de la animalele erbivore pot fi utilizate ca produse locale).  

 

5.8 Provocări, dificultăți și posibile soluții 

Provocările și dificultățile importante sunt legate de necesitatea de a dezvolta o economie 
autonomă în zonele marginale care adăpostesc tipul de habitat 6210. Procesele extinse de 
abandon aflate în desfășurare sunt rezultatul colapsului sistemelor economice montane, 
care nu sunt competitive față de sistemele de producție moderne, la scară largă. O 
abordare de contracarare a acestui proces ar trebui să includă dezvoltarea unor sisteme 
de producție durabile care să poată garanta menținerea populațiilor locale.  

Problemele tehnice pot rezulta, de asemenea, din necesitatea supravegherii științifice 
pentru o utilizare durabilă corectă a pajiștilor uscate 6210. Aceste sisteme sunt extrem de 
fragile și ar putea fi grav afectate de suprautilizare. O gestionare adecvată ar trebui să țină 
seama de caracteristicile locale, ecologice, floristice și biogeografice ale pajiștii utilizate și 
să selecteze tipul și numărul cel mai adecvat de animale erbivore (Frattegiani et al., 2017). 
Toți fermierii și toate întreprinderile de producție ar trebui să fie sprijiniți prin programe 
de monitorizare specifice care ar putea garanta o gestionare adaptivă. 

În continuare sunt prezentate alte posibile constrângeri și soluții pentru punerea în 
aplicare a măsurilor de conservare:  

 înainte ca pășunatul să poată fi restabilit, câmpurile trebuie să fie curățate de tufărișuri, 
iar punctele de alimentare cu apă pentru bovine trebuie reabilitate sau construite. 
Adesea, fermierii nu au capacitatea de a finanța ei înșiși aceste operațiuni înainte de a 
primi plăți directe în cadrul PAC pentru terenuri, astfel că finanțarea pentru reabilitare 
și, uneori, forța de muncă trebuie să provină de la un proiect extern;  
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 la tipul de habitat 6210, nivelurile de minerale sunt, în general, scăzute în nutrețul 
pășunat pe tot parcursul anului și, fără o suplimentare, este posibil să apară un deficit 
de minerale, în special de fosfor, cupru, cobalt și seleniu. Prin urmare, suplimentarea 
este necesară prin utilizarea blocurilor de minerale pentru lins, a suplimentelor cu 
concentrate sau a tabletelor cu minerale. Cu toate acestea, furnizarea de fosfor către 
efectivele de animale trebuie efectuată astfel încât să se reducă la minimum efectele 
asupra bogăției și diversității speciilor; 

 pajiștile pot necesita o gestionare regulată a tufărișurilor și a buruienilor invazive, 
inclusiv a speciilor alogene invazive, lucru care necesită o utilizare intensivă a forței de 
muncă. Gestionarea habitatelor cu o intensitate redusă a forței de muncă ar spori 
capacitatea fermierilor de a efectua în mod regulat această activitate. Acest lucru va 
garanta, de asemenea, că terenul rămâne în continuare eligibil pentru plăți directe în 
cadrul PAC; 

 în anumite locuri (de exemplu, Insulele Aran din Irlanda), natura fragmentată a 
fermelor agricole și dimensiunea redusă a parcelelor înseamnă că perioada de pășunat 
pentru o anumită parcelă de teren poate fi scurtă. Accesul la aceste parcele mici de 
teren pentru a deplasa bovinele trebuie asigurat, iar deplasarea bovinelor trebuie 
facilitată, astfel încât să poată fi menținut regimul de pășunat optim pe părțile 
fragmentate ale fermei agricole; 

 identificarea și cartografierea terenului habitatului sunt încă problematice în unele 
zone (de exemplu, în Polonia). Nu toate siturile valoroase sunt bine cartografiate și 
evaluate, ceea ce poate cauza probleme de identificare a proprietarilor și de planificare 
și punere în aplicare a măsurilor de conservare;  

 probleme logistice și organizatorice legate de reinstituirea/punerea în aplicare a 
acțiunilor de pășunat. În multe regiuni, pășunatul animalelor pe teren nu reprezintă o 
componentă a sistemului agricol local. Pentru punerea în aplicare a acțiunilor de 
pășunat pe pajiști, toate elementele logistice (animalele, hambarele, gardurile, apa, 
hrana pentru iarnă) trebuie să fie organizate în mod specific, ceea ce este dificil, 
costisitor și consumă resurse umane. Prin urmare, pășunatul este înlocuit prin cosit în 
anumite proiecte, ceea ce nu reprezintă întotdeauna o gestionare optimă a pajiștilor. 

5.9 Concluzii și recomandări 

 Obiectivele și prioritățile în materie de conservare pot fi definite la nivelul regiunii 
biogeografice pentru a atinge un stadiu corespunzător de conservare și pentru a 
aborda principalele amenințări la adresa habitatului, inclusiv identificarea nevoilor de 
refacere în vederea îmbunătățirii suprafeței, a structurii și a funcției, acolo unde este 
necesar. 

 Obiectivele de conservare definite la nivel biogeografic trebuie transpuse în obiective 
mai specifice la nivel de țară și apoi la nivel de sit. Planul de acțiune sugerează 
identificarea siturilor și a ariilor prioritare pentru a asigura conservarea habitatului și 
pentru a contribui la realizarea obiectivelor stabilite la nivel mai înalt (de exemplu, 
biogeografic, național) atât în interiorul, cât și în afara rețelei Natura 2000. 

 Obiectivele de conservare la nivel de sit ar trebui să definească starea care trebuie 
atinsă de tipul de habitat în cadrul siturilor pentru a maximiza contribuția siturilor la 
atingerea unui stadiu corespunzător de conservare la nivel național, biogeografic sau 
european. 



 

103 

 În plus, în funcție de acoperirea acestui tip de habitat de către rețeaua Natura 2000, 
luarea de măsuri în afara zonelor protejate poate fi necesară pentru asigurarea 
conservării pe termen lung a acestuia, a variabilității sale ecologice și a unei 
conectivități adecvate în aria sa de extindere naturală, precum și pentru conservarea 
speciilor asociate habitatului. 

 Menținerea acestui habitat în stare bună depinde de cositul sau pășunatul extensiv, în 
funcție de condițiile locale și de practicile de gestionare istorică. De asemenea, poate 
fi necesar controlul tufărișurilor sau al speciilor invazive. 

 O examinare detaliată a condițiilor sitului va contribui la identificarea celor mai bune 
tehnici și metode pentru menținerea sau refacerea habitatului și va evalua dacă 
acestea sunt adecvate pentru situația specifică, luând în considerare, de asemenea, 
resursele disponibile, pentru a evalua măsura în care obiectivele pot fi atinse și a 
anticipa posibilele obstacole.  
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 Aspectele esențiale care trebuie avute în vedere la planificarea conservării și refacerii 
pajiștilor includ considerații de ordin ecologic și socioeconomic, care determină 
posibilitățile de gestionare și refacere. Refacerea și gestionarea ar trebui efectuate în 
conformitate cu un plan individual de refacere și gestionare pentru situl respectiv. 

 Adaptarea gestionării la nevoile anumitor specii poate fi necesară în funcție de 
obiectivele de conservare a siturilor.  

 Recrearea pajiștilor poate fi necesară sau adecvată în anumite situații. Fezabilitatea sa 
ar trebui stabilită în mod corespunzător, cu ajutorul unor experți relevanți (în 
domeniul solului, al hidrologiei, al ecologiei, al vegetației etc.). Planul de creare a 
pajiștilor ar trebui să fie elaborat în mod similar planului de refacere a pajiștilor. 

 Provocările importante în ceea ce privește conservarea acestor pajiști sunt legate de 
dificultățile de a menține o economie autonomă în zonele marginale care adăpostesc 
tipul de habitat 6210. Un proces generalizat de abandonare a gestionării tradiționale 
a pajiștilor este în curs de desfășurare. O abordare de contracarare a acestui proces ar 
trebui să trateze dezvoltarea unor sisteme de producție durabile care să poată garanta 
menținerea populațiilor locale.   
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6. CUNOȘTINȚE ȘI MONITORIZARE 

Îmbunătățirea cunoștințelor și a metodologiilor de evaluare a stadiului de conservare, a 
amenințărilor și a presiunilor, precum și punerea în aplicare a unor sisteme adecvate de 
monitorizare, sunt, de asemenea, importante pentru planificarea conservării acestui tip de 
habitat. Este recomandabil să se instituie metodologii armonizate de monitorizare a 
stadiului de conservare a tipului de habitat 6210 și a evoluției în timp la o scară 
corespunzătoare. Sistemele de monitorizare ar trebui să acopere variabilitatea ridicată a 
tipului de habitat 6210.  

Eficacitatea măsurilor de gestionare ar trebui, de asemenea, să fie monitorizată și evaluată 
cu ajutorul unor indicatori adecvați care pot furniza indicații clare privind rezultatele 
obținute. 

 

6.1 Metode de monitorizare a habitatului 

După cum s-a menționat deja în secțiunea privind evaluarea stadiului de conservare, 
sistemele și protocoalele de monitorizare a habitatelor sunt disponibile sau sunt în curs de 
elaborare și de îmbunătățire în mai multe țări din UE. 

De obicei, monitorizarea se efectuează în situri și pe parcele selectate sau prin 
monitorizarea transectelor, în care principalele caracteristici ale habitatului sunt 
înregistrate, iar criteriile și pragurile relevante sunt aplicate parametrilor utilizați pentru 
evaluarea stadiului de conservare (suprafață, structură și funcții, perspective). 

Studiile de monitorizare pot acoperi un procent din răspândirea habitatelor, iar eșantionul 
ar trebui să fie suficient pentru a reprezenta variabilitatea globală a habitatelor și diferitele 
condiții. 

Câteva exemple relevante ale sistemelor și protocoalelor de monitorizare a habitatelor 
disponibile în țările UE sunt prezentate mai jos. O privire de ansamblu recentă asupra 
dezvoltării unor sisteme de monitorizare în statele membre ale UE este prezentată în 
Ellwanger et al. 2018. 

În Germania, Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, în strânsă cooperare cu 
agențiile de conservare a naturii din statele federale, a elaborat recomandări pentru 
monitorizarea și evaluarea gradului de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de 
interes comun pe baza unor studii referitoare la evenimente individuale, de exemplu, situri 
și cunoștințe de specialitate detaliate (BfN și BLAK 2017). Evaluarea parametrului „structuri 
și funcții” ale habitatelor se bazează pe mai multe criterii (caracterul complet al structurilor 
habitatelor tipice și compoziția speciilor, presiuni) care analizează atributele-cheie ale 
habitatului. Evaluarea acestor atribute-cheie este comparată cu o serie de praguri stabilite 
care reflectă starea habitatului.  

Pentru tipul de habitat 6210, criteriul „caracterul complet al structurilor habitatelor tipice” 
cuprinde numărul și acoperirea cu tipuri structurale caracteristice (de exemplu terofite, 
specii pioniere, pajiști scunde sau multistratificate, vegetație neuniformă cu sol deschis, 
briofite, licheni, hotare termofile sau arbuști), precum și acoperirea cu plante (cu excepția 
indicatorilor de perturbare). Acoperirea este măsurată în procente. Pentru a obține o 
evaluare excelentă (A), acoperirea cu structuri de habitate tipice trebuie să fie, de exemplu, 
cel puțin 75 %. Dacă acoperirea cu structuri de habitate tipice scade sub 50 %, structurile 
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sunt medii sau parțial degradate (C). Caracterul complet al compoziției speciilor tipice este 
evaluat de experți pe baza unei liste naționale de referință a speciilor de plante 
caracteristice, care poate fi adaptată la nivel regional.  

Criteriul „presiuni” este împărțit în subcriteriile următoare: acoperirea indicatorilor de 
perturbare (de exemplu, indicatori de eutrofizare sau pârloagă, neofite), daunele directe 
cauzate vegetației (acoperire; inclusiv motivul producerii daunelor, de exemplu cauzate de 
călcare), acoperirea cu arbuști din cauza lipsei gestionării, acoperirea cu arbori pentru 
reîmpădurire/plantați, deficite de gestionare și alte presiuni ale habitatului 6210. 
Acoperirea este măsurată în procente, de exemplu, acoperirea indicatorilor de perturbare 
mai mică sau egală cu 5 % și fără prezența neofitelor invazive conduce la evaluarea „fără 
impact sau cu impact redus al presiunilor” (A), peste 25 % la evaluarea „impact ridicat al 
presiunilor” (C). Deficitele de gestionare și alte presiuni sunt evaluate de experți. 

Studiul privind pajiștile seminaturale din Irlanda (Irish Semi-natural Grasslands 
Survey – ISGS) a instituit metode de monitorizare a habitatului în Irlanda21, inclusiv criterii 
de evaluare a habitatelor pentru tipul 6210 (O’Neill et al. 2013). În perioada 2015-2017, a 

fost efectuat un nou studiu de monitorizare a pajiștilor (Grassland Monitoring 
Survey – GMS) referitor la habitatul 6210 (Martin et al. 2018). Studiul a cuprins 55 de situri 
cu 6210/*6210, 237,83 ha de habitat, reprezentând 17 % din cele 1 416 ha din habitatul 
care este înregistrat în prezent, cu accent pe siturile de cea mai bună calitate. GMS a 
evaluat suprafața, structura și funcțiile, precum și perspectivele din cadrul fiecărui sit.  

Suprafața a fost evaluată prin examinarea extinderii actuale a habitatului și prin 
compararea acesteia cu cea cartografiată în studiile anterioare, sau prin compararea unor 
suprafețe din diferite serii de fotografii aeriene și imagini prin satelit (Martin et al. 2018). 
Pierderile de suprafață sunt exprimate ca pierdere procentuală anuală pe o perioadă 
specificată. 

Structura și funcțiile au fost evaluate prin intermediul mai multor criterii care analizează 
atributele-cheie ale habitatului comparativ cu valorile de referință sau pragurile stabilite 
care reflectă habitatul atunci când se află într-un stadiu corespunzător (Martin et al. 2018). 
Criteriile sunt analizate și evaluate pe parcele de dimensiuni fixe delimitate pe sol cu 
ajutorul unei rulete sau al unui careu pătratic. 

Criteriile privind structura și funcțiile au fost stabilite pe baza unui set de date național care 
oferă orientări pentru ecologiști cu privire la recunoașterea și evaluarea tipului de habitat 
6210 în Irlanda (Martin et al. 2018). În cadrul GMS, aceste criterii au fost reexaminate de 
la sit la sit și au fost modificate pentru a se asigura că sunt relevante pentru evaluarea 
diferențelor locale. În ceea ce privește zonele montane cu habitatul 6210/*6210, care pot 
fi de cele mai multe ori bogate în briofite, speciile de briofite Ditrichum gracile, Hypnum 
lacunosum, Scapania aspera și Tortella tortuosa au fost incluse ca indicatori pozitivi. 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf. 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/.  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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Perspectivele au fost evaluate prin analizarea presiunilor actuale, a amenințărilor viitoare 
și a practicilor de gestionare benefice care operează în cadrul habitatului, precum și 
tendința preconizată viitoare a suprafeței, a structurii și a funcțiilor.  

Metoda de monitorizare a ISGS a fost utilizată, de asemenea, în cadrul unui studiu efectuat 
asupra unui număr de 25 de situri cu pajiști calcaroase bogate în orhidee (*6210) în 2014 
(Curtis și Wilson 2014, citați în Martin et al. 2018). 

Manualul de monitorizare a habitatelor din Italia (Angelini et al., 2016; Gigante et al. 
2016a, 2016b) definește protocoale standard specifice de monitorizare pentru fiecare tip 
de habitat prevăzut în anexa I prezent în Italia, inclusiv pentru habitatul 6210. 

Parametrul Suprafață este definit ca suprafața efectivă ocupată de habitat (Gigante et al., 
2016c). Reprezentarea cartografică este recomandată la o scară de 1:10:000. Habitatul ar 
trebui cartografiat la fiecare 6 ani prin foto-interpretare combinată cu studii pe teren. SC 
bazat pe suprafață poate fi apoi analizat prin compararea reprezentărilor cartografice din 
diferite perioade (analiză diacronică) și cuantificarea modificărilor și a tendințelor. În plus, 
analiza metricii peisagistice (cum ar fi suprafața totală, fragmentarea, suprafața parcelelor, 
distanța parcelelor etc.) este recomandată pentru a indica detalii utile referitoare la SC. 

Parametrii „structură” și „funcție” au fost definiți în raport cu principalele caracteristici ale 
fitocenozelor care formează habitatul: lista completă a speciilor, acoperirea totală, 
prezența/acoperirea cu specii dominante, prezența/acoperirea cu specii tipice, 
prezența/acoperirea cu specii de orhidee, prezența/acoperirea cu specii care indică 
perturbările, prezența/acoperirea cu specii alogene, prezența/acoperirea cu specii care 
indică dinamica. Aceste date ar trebui să fie eșantionate pe parcele permanente (16 m2) o 
dată la șase ani. Numărul parcelelor incluse în eșantion ar trebui să fie proporțional cu 
suprafața totală și locală a habitatului și cu variabilitatea generală/locală a acestuia. 
Perioada optimă de eșantionare, atât pentru zonele din Apenini, cât și pentru cele din Alpi, 
este mai-iunie (iulie) în districtele deluroase, și iunie-iulie-august în districtele montane. 

SC bazat pe structură și funcție poate fi apoi analizat prin intermediul unei analize 
diacronice a valorilor reflectate de acești indicatori. Tendințele în ceea ce privește 
prezența/acoperirea cu specii alogene, specii care indică dinamica, specii care indică 
perturbările, specii dominante/tipice și specii de orhidee pot oferi indicații solide cu privire 
la SC al habitatului monitorizat.  

Un set complet de specii tipice nu poate fi furnizat a priori la scară națională, din cauza 
bogăției floristice enorme a acestui habitat și a numărului uriaș de soiuri locale ale acestuia. 
Din acest motiv, pe lângă speciile tipice raportate deja în manualele naționale și europene 
(CE, 2013), sarcina de a indica speciile-țintă a fost încredințată autorităților regionale. În 
cadrul anumitor experiențe regionale, au fost furnizate specii dominante care dețin un rol 
dominant/de diagnostic la nivel regional (de exemplu, în manualul de monitorizare 
elaborat prin proiectul „SUNLIFE LIFE13 NAT/IT/000371”, în care sunt indicate speciile 
Bromus erectus, Brachypodium rupestre și Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola). 

În plus, există o indicație de a lua în considerare activitățile umane, în special de a înregistra 
și a cuantifica activitățile de pășunat sau de cosit care se află în curs, precum și alți 
parametri relevanți din punct de vedere biologic, cum ar fi prezența insectelor și a 
păsărilor. 
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În Franța, a fost elaborată o metodă de monitorizare a stadiului de conservare a habitatelor 
agropastorale din cadrul siturilor Natura 2000 (Maciejewski et al., 2013).  

Identificarea și monitorizarea habitatelor sunt testate cu ajutorul imaginilor prin satelit. De 
exemplu, amplasarea, clasificarea și monitorizarea dinamică în spațiu și timp a habitatelor 
din Slovacia sunt testate pe baza unor metode noi de filtrare, segmentare și urmărire a 
datelor provenite de la radarele cu apertură sintetică (SAR) Sentinel-1, a datelor imagistice 
multispectrale Sentinel-2 și a combinației dintre acestea. Software-ul de prelucrare a 
imaginilor va permite localizarea precisă a zonelor de habitat Natura 2000 în datele statice 
și dinamice de observare a Pământului, până la o rezoluție în pixeli. În plus, software-ul 
dezvoltat va face posibilă monitorizarea continuă a dinamicii habitatelor cu o opțiune de 
avertizare în cazul unor schimbări bruște ale stării sau ale fragmentării zonelor protejate 
Natura 2000.  

 

6.2 Criterii pentru selectarea siturilor/localităților de monitorizare 

Parcelele de monitorizare ar trebui să reprezinte în mod corespunzător distribuția 
regională a habitatului și variabilitatea acestuia. Eșantioanele ar trebui să fie prelevate atât 
în interiorul, cât și în afara siturilor Natura 2000. 

Numărul de parcele incluse în eșantion ar trebui să acopere întreaga diversitate a 
habitatelor (luând în considerare toate subtipurile posibile) și să fie suficient pentru a avea 
un rezultat solid din punct de vedere statistic. 

Datele furnizate de siturile de monitorizare ar trebui să poată indica tendințe semnificative 
din punct de vedere statistic în ceea ce privește stadiul de conservare, precum și principalii 
parametri biologici și structurali. Parcelele incluse în eșantion ar trebui să includă 
arboreturile atât cu un stadiu corespunzător, cât și cu un stadiu precar de conservare. 

Utilizarea fotogramelor aeriene și a studiului cartografic este cu siguranță utilă pentru a 
oferi o primă imagine de ansamblu a ariilor care manifestă o nevoie stringentă de 
investigare. Deși o rețea de parcele permanente reprezintă principalul punct de plecare, 
ar putea fi necesare ulterior puncte suplimentare pe baza evoluției reale a habitatului.  

Un procent minim din suprafața națională pentru tipul de habitat 6210 ar trebui 
monitorizat în fiecare perioadă de raportare. O parte dintre arii ar putea fi selectată prin 
utilizarea unei abordări stratificate aleatorii, iar o altă parte din siturile „importante la nivel 
național”. Monitorizarea se poate concentra uneori prea mult pe siturile vaste care au 
făcut obiectul unor studii aprofundate, astfel că ar putea exista o limită de 10 ha pentru 
siturile 6210 și, în cazul în care siturile selectate pentru monitorizare mai mari de 10 ha, 
situl ar trebui împărțit în părți de aproximativ 10 ha și o suprafață selectată.  

Numărul de parcele incluse în eșantion ar putea fi ajustat la nivel regional într-o țară. Acest 
lucru poate fi relevant pentru marea diversificare a unui habitat dintr-o țară. Aceasta poate 
fi, de asemenea, o modalitate adecvată de a partaja responsabilitatea de monitorizare 
între toate administrațiile implicate.  

Un plan de eșantionare solid ar trebui să ia în considerare toate aceste aspecte și, din acest 
motiv, este foarte dificil să fie definit la nivel național în țările cu o suprafață foarte mare 
și cu o mare diversitate a acestui tip de habitat, precum Italia. În aceste cazuri, ar putea fi 
recomandabil ca anumite criterii să fie stabilite la nivel național și aplicate ulterior la nivel 
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regional pe baza cunoștințelor detaliate referitoare la teritoriu, atât în interiorul, cât și în 
afara siturilor N2000. 

În Lituania, a fost instituit un sistem de monitorizare pe baza rezultatelor de inventariere 
a habitatelor (2014). Printre principalele criterii de selecție a zonelor de monitorizare 
permanentă se numără: 

 monitorizarea habitatelor de importanță comunitară (arie de extindere și suprafață) 
este realizată în 64 de careuri de monitorizare, reprezentând 10,27 % din numărul 
total de careuri din țară; 

 eșantioanele din fiecare tip de habitat ar trebui să reprezinte cel puțin 10 % din 
totalitatea poligoanelor de habitat inventariate din țară (pentru tipul de habitat 6210, 
poligoanele de monitorizare selectate reprezintă 15,43 % din totalitatea poligoanelor 
inventariate), și 

 ponderea careurilor de monitorizare în zonele protejate și neprotejate se ridică la 
27,26 % și, respectiv, 72,74 %. 

În fiecare careu de monitorizare/zonă de monitorizare permanentă, observațiile sunt 
efectuate cel puțin de două ori în perioada de raportare.  

În Slovacia, au fost selectate localități de monitorizare permanentă (LMP) pentru habitate 
prin procesul de selecție stratificată în GIS, pe baza următoarelor criterii (Šefferová et al. 
2015): 

- dimensiunea suprafeței (0,5-70 ha); 
- dominanța habitatului-țintă în cadrul zonei de LMP în cazul complexelor de habitate; 
- propunerea și evaluarea LMP în cadrul fiecărei bioregiuni biogeografice (alpină, 

panonică) în mod independent; 
- acoperirea geografică – distribuția LMP în întreaga zonă a habitatelor, pentru a evita 

decalajele însemnate și concentrarea acestora într-un singur loc; 
- captarea calității diverse, pentru a capta în mare măsură reprezentativitatea, și 

anume pentru a include în rețeaua de LMP localitățile de înaltă calitate, precum și pe 
cele degradate. 

În 2015 au fost utilizate 286 de LMP ale habitatului 6210. Habitatul este răspândit în 
principal în regiunea biogeografică alpină, deși mai multe situri se află, de asemenea, în 
sudul Slovaciei, în regiunea panonică. Au existat 81 de LMP ale habitatului prioritar 6210*.  
 

Evaluarea stadiului de conservare pe baza unor indicatori simpli – exemplu din 
Danemarca 

Stadiul de conservare a pajiștilor de tip 6210, precum și a altor tipuri de habitate poate fi 
evaluat prin utilizarea datelor obținute în cursul unei proceduri standardizate și repetabile 
de cartografiere. Metoda este utilă pentru evaluarea stadiului de conservare pentru 
prezențe unice, precum și pe orice nivel al zonei (sit Natura 2000, țară, biogeografic sau 
întreaga UE). Metoda este, de asemenea, utilă pentru înregistrarea modificărilor stadiului 
în timp.  

Stadiul de conservare se evaluează pe baza punctajelor acordate indicatorilor ponderați 
pentru structură (indice structural) și a punctajelor ponderate ale speciilor de plante 
prezente într-un cerc cu rază de 5 m pe o zonă cu vegetație omogenă caracteristică 
tipului de habitat (indicele speciilor).  
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Indicatorii structurali avuți în vedere pentru tipul de habitat 6210 sunt: 1) structura 
vegetației, 2) hidrologia (nu este relevantă pentru 6210), 3) gestionarea, 4) 
amenințări/presiuni și 5) structuri specifice caracteristice fiecărui tip de habitat.  

Fiecărei specii de plante i-a fost atribuită o valoare cuprinsă între -1 și 6. Valoarea 
negativă se acordă speciilor problematice sau invazive, speciilor adventive/agricole li se 
acordă 0, iar plantelor rămase li se acordă o valoare cuprinsă între 1 și 6, valorile mai 
mari fiind atribuite speciilor vulnerabile/rare găsite numai în cele mai bune situri 
floristice. 

Cifrele aferente fiecărui indicator sau specie de plante se introduc într-o formulă care 
returnează o valoare cuprinsă între 0 și 1. Valorile indicatorilor au fost calibrate: 0-0,2 = 
stadiu de conservare precar, 0,2-0,4 = stadiu de conservare nesatisfăcător, 0,4-0,6 = 
stadiu de conservare moderat, 0,6-0,8 = stadiu de conservare bun și 0,8-1,0 = stadiu de 
conservare ridicat.  

În Danemarca, toate prezențele de tipuri de habitate în siturile N2000 sunt cartografiate 
o dată la șase ani. Planurile de gestionare ale acestor zone propun ca cel puțin 75 % din 
prezențele cartografiate să aibă un stadiu de conservare bun sau excelent. Astfel, 
gestionarea siturilor urmărește să consolideze stadiul de conservare a prezențelor care 
sunt bune sau ridicate și să îmbunătățească stadiul prezențelor care sunt precare, 
nesatisfăcătoare sau moderate, prin luarea măsurilor necesare. 

 

6.3 Concluzii și recomandări 

Îmbunătățirea cunoștințelor și a metodologiilor de evaluare a stadiului de conservare, a 
amenințărilor și a presiunilor, precum și punerea în aplicare a unor sisteme adecvate de 
monitorizare, sunt extrem de relevante în ceea ce privește planificarea conservării 
acestui tip de habitat. 

Definițiile generice ale parametrilor utilizați în scopul evaluării stadiului de conservare 
(suprafață, structură și funcție) lasă loc unei game largi de interpretare pentru fiecare țară 
și contribuie la îngreunarea efectuării unui control corespunzător al tendințelor și 
proceselor la nivelul UE. 

Criteriile și procedurile standard armonizate pentru monitorizarea habitatului ar putea fi 
convenite la nivelul UE. Un grup de experți ar putea fi înființat pentru a elabora standarde 
adecvate în vederea monitorizării acestui tip de habitat (variabile, parametri, criterii, 
praguri). Ar trebui elaborată o metodologie comună bazată pe dovezi științifice, prin 
ajustarea variabilelor, a parametrilor, a criteriilor și a pragurilor pentru fiecare regiune 
biogeografică în parte. 

Pragurile, la fel ca și FRV, sunt problematice deoarece nu există întotdeauna referințe clare 
pe baza cărora să poată fi stabilită în mod definitiv combinația ideală de caracteristici care 
definesc stadiul „corespunzător”. Variabilele și procesele implicate sunt extrem de 
diversificate.  

Având în vedere că tipul 6210 este un habitat secundar care poate fi înlocuit cu (sau poate 
înlocui) alte tipuri de habitate prevăzute în anexa I, o cuantificare ideală a distribuției sale 
optime este mai degrabă arbitrară și poate depinde în mare măsură de echilibrele la nivel 
global și de oportunitățile strategice. 



 

111 

Protocoalele metodologice bazate pe instrumente standard și știința vegetației (relevee 
de vegetație, lista speciilor și a valorilor de acoperire și cartografierea vegetației) ar 
contribui la producerea unui volum semnificativ de date temporale și geologice, care ar 
putea fi prelucrate în mod corespunzător la nivel național și european. Existența unor 
instrumente deja concepute pentru stocarea, extragerea și prelucrarea unor seturi mari de 
date indică faptul că acest lucru este posibil și de dorit22. 

Se propun următoarele obiective: 

 

 Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare a habitatelor pentru acest tip de habitat. 
Se consideră necesar să se instituie metodologii armonizate cel puțin la nivel 

biogeografic pentru monitorizarea stadiului de conservare a tipului de habitat 6210 și a 
evoluției în timp. Sistemele de monitorizare ar trebui să acopere variabilitatea ridicată a 
tipului de habitat 6210.  

 Definirea și elaborarea unor metode armonizate de evaluare a stadiului de conservare. 
Metodele de evaluare a diverșilor parametri (arie de extindere, suprafață, structură și 

funcție, tendințe și perspective) ar trebui să permită compararea evaluărilor stadiului de 
conservare, cel puțin la nivelul țărilor care aparțin aceleiași regiuni biogeografice. 
Armonizarea poate necesita o colaborare internațională și o comparație a metodelor 
utilizate în diferite țări. Metodele ar trebui să aibă în vedere, de asemenea, condițiile și 
caracteristicile diferite existente la nivelul habitatului. 

Identificarea siturilor de referință aferente habitatului în fiecare stat membru/regiune 
biogeografică ar putea contribui la armonizarea evaluării stadiului de conservare și a 
monitorizării habitatului. Selecția acestor situri ar trebui să cuprindă variabilitatea 
ecologică a habitatului în aria sa de extindere naturală. În mod ideal, ar trebui să existe 
localități de referință al căror habitat să se afle în condiții ecologice optime pentru fiecare 
regiune biogeografică.  

 Elaborarea unor metodologii corespunzătoare pentru definirea valorilor de referință 
favorabile. 
Unele țări lucrează în prezent la metodologii de definire a FRV pentru tipurile de 

habitate din UE, inclusiv pajiști. Aceste metode ar trebui comparate și armonizate, astfel 
încât toate țările să poată utiliza abordări similare pentru definirea FRV pentru acest tip de 
habitat. 

 Elaborarea unor metodologii standard pentru identificarea și cuantificarea 
amenințărilor și a presiunilor. 
În general, nu există proceduri și metodologii standard la nivel de țară pentru a stabili 

și evalua principalele amenințări și presiuni asupra tipului de habitat 6210. Unele țări 
elaborează în prezent metodologii standard de evaluare a amenințărilor și a presiunilor 
exercitate asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar (de exemplu, Spania). 
Metodele disponibile ar trebui comparate și analizate pentru a conveni asupra unor 
standarde comune de evaluare a amenințărilor și a presiunilor exercitate asupra acestui 
tip de habitat. 

                                                 
22 A se vedea, de exemplu, EVA – http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data, sau 
VegItaly – http://www.vegitaly.it/. 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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 Îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la fragmentarea habitatului. 
Nu există suficiente cunoștințe referitoare la fragmentarea acestui tip de habitat. 

Respectiva lacună ar trebui soluționată pentru a permite elaborarea și punerea în aplicare 
a unor măsuri adecvate menite să îmbunătățească conectivitatea habitatelor, acolo unde 
este necesar. 

 Se recomandă suplimentarea monitorizării axate pe vegetație, dar și monitorizarea 
biodiversității faunei (în special nevertebrate specifice pajiștilor). 

 

 
 

6.4 Monitorizarea eficacității planului de acțiune și a măsurilor de 
conservare 

Pentru a evalua valabilitatea și eficacitatea măsurilor de gestionare, ar fi suficient să se 
desfășoare o activitate temeinică de monitorizare, supravegheată științific, a habitatului 
prin aplicarea unor protocoale științifice standard. Monitorizarea habitatelor ar trebui să 
ofere indicații clare privind rezultatele gestionării (eficacitate, ineficacitate, daune). 

Unii indicatori posibili pentru evaluarea eficacității măsurilor de gestionare ar putea 
include următoarele:  

- zona de habitat aflată în stadiu corespunzător de conservare; 
- variația suprafeței acoperite de habitat, în ansamblu și în locațiile selectate;  
- creșterea suprafețelor gestionate, creșterea sau menținerea unui stadiu 

corespunzător în zonele gestionate, îmbunătățirea stadiului speciilor tipice, 
regresia speciilor nedorite (de exemplu, volume prea mari de tufișuri sau specii de 
lizieră, specii nitrofile); 

- diversitatea speciilor tipice habitatului, pe cale de dispariție sau rare, prezența 
speciilor problematice; 

- compoziția floristică. Diversitatea mare a speciilor autohtone. Structura vegetației, 
speciile bioindicatoare (atât pozitive, cât și negative și din diferite grupuri de 
organisme, inclusiv biota solului), specii umbrelă; 

- compoziția faunistică. Diversitatea mare a speciilor autohtone. Structura 
funcțională a asociațiilor, a serviciilor ecosistemice și reprezentarea unei 
componențe tipice a speciilor în raport cu toate grupurile taxonomice majore, în 
special nevertebratele care sunt bine reprezentate și în stare bună; 

- biodiversitatea aferentă pajiștii (prezența și stadiul plantelor tipice și a speciilor de 
nevertebrate); 

- parametrii-cheie ai proceselor de succesiune (acoperirea și înălțimea tufărișurilor). 
Invazia tufărișurilor; 

- suprafața care face obiectul gestionării corespunzătoare; 
- costul măsurilor și costul de finanțare.  

 

6.5 Revizuirea planului de acțiune 

Ar fi oportun ca planul de acțiune să fie revizuit și adaptat o dată la fiecare doisprezece ani, 
pentru a acoperi două cicluri de raportare (în temeiul articolului 17 din Directiva privind 
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habitatele), având în vedere perioada lungă de timp necesară pentru ca habitatele să 
reacționeze la schimbări. 

Cu toate acestea, punerea în aplicare a măsurilor ar putea fi revizuită o dată la șase ani 
pentru a verifica activitățile puse în aplicare și rezultatele intermediare, pentru a depista 
eventualele lacune, dificultăți și constrângeri care ar trebui soluționate.  
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7. COSTURI, FINANȚARE ȘI INSTRUMENTE DE SPRIJIN 
 

7.1 Costul măsurilor de conservare 

Costurile de gestionare și de refacere variază destul de mult în funcție de condițiile de 
mediu (de exemplu, topografie) și de stadiul habitatului (de exemplu, invazia tufărișurilor, 
gradul de deteriorare). Evaluarea costurilor reprezintă una dintre cele mai importante 
etape în cadrul elaborării planurilor de gestionare a pajiștilor și ar trebui să respecte 
anumite principii-cheie. 
 

7.1.1 Evaluarea costurilor 

Evaluarea costurilor reprezintă una dintre cele mai importante etape în cadrul elaborării 
planurilor de gestionare a pajiștilor. Costurile variază de-a lungul timpului și pot fi rareori 
generalizate pentru anumite tipuri de activități sau pentru o serie de acțiuni care se impun 
în vederea îmbunătățirii condițiilor habitatului. Costurile pentru activități similare pot varia 
în mare măsură – în funcție de amplasarea geografică, de complexitatea lucrărilor, de 
disponibilitatea lucrătorilor și a echipamentelor speciale, precum și de alți factori. Aceste 
orientări sunt destinate utilizării pe o perioadă îndelungată și, prin urmare, nu sunt 
prezentate costuri exacte.  

Costurile trebuie evaluate separat pentru fiecare acțiune în parte sau pentru întreaga 
activitate desfășurată într-un anumit loc și moment. 

Dezvoltatorii de planuri de conservare a naturii și de proiecte de anvergură (de exemplu, 
LIFE) ar trebui să utilizeze următoarele principii pentru a estima costul activităților de 
gestionare și de refacere a habitatelor pentru o perioadă de 2-5 ani, la un sit de mari 
dimensiuni sau în mai multe situri Natura 2000. 

În ariile de mici dimensiuni (până la 1 ha), precum și în cazurile în care gestionarea este 
regulată sau anumiți parametri sunt cunoscuți (de exemplu, cositul anual, pășunatul, 
săparea sau umplerea de șanțuri de anumite dimensiuni), costul poate fi, în general, 
echivalat cu lucrările realizate în altă parte sau contactând potențiali lucrători și convenind 
asupra costului total al ansamblului lucrărilor. 

Principii-cheie pentru stabilirea costurilor rezonabile ale acțiunilor planificate  
(Jātnieks și Priede, 2017). 

 după evaluarea unui sit programat pentru gestionare, alegerea celor mai potrivite 
acțiuni, metode și mijloace tehnice. pentru a asigura alegerea corectă a măsurilor de 
gestionare și refacere a habitatelor, ar trebui să se consulte un expert în conservarea 
speciilor și a habitatelor;  

 se recomandă împărțirea lucrărilor în părți, pe grafice și pe tipuri de lucrări. De 
exemplu, prin stabilirea prețurilor aferente fiecărei operații (inclusiv muncă manuală și 
utilizarea echipamentelor specifice) în mod separat și însumarea acestora pentru a 
obține o evaluare mai obiectivă. Costurile și eficiența lucrărilor depind deseori de 
sezon, de exemplu, reumidificarea zonelor umede ar trebui realizată în sezonul uscat, 
în caz contrar costul poate crește în mod imprevizibil, dar obiectivul poate rămâne 
neîndeplinit sau calitatea poate fi slabă;  
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 calcularea costurilor directe în unități corespunzătoare: ore/om, zile/persoană, costul 
echipamentelor pe oră, costul materialelor pe suprafață sau volum, în funcție de lucrări 
(m3, km, kg, tonă). Numărul de unități necesare pentru ansamblul lucrărilor trebuie 
evaluat și totalizat. Experiența demonstrează că erorile intervenite în aceste calcule 
sunt frecvente și, prin urmare, este întotdeauna recomandabil să se utilizeze atât 
informațiile disponibile cu privire la lucrări similare, puse deja în aplicare (cum ar fi 
rapoarte referitoare la proiecte, lucrări specifice), cât și experiența instituțiilor (agenții 
de conservare a naturii, Serviciul de susținere a mediului rural, organizații municipale 
și neguvernamentale). În cazul în care setul de activități planificate constă în diverse 
lucrări care nu au mai fost efectuate sau al căror preț nu este disponibil, se poate realiza 
un sondaj în rândul a cel puțin trei antreprenori potențiali. În acest caz, rezultatul poate 
fi obținut mai rapid, însă crește riscul de apariție, în timpul desfășurării lucrărilor, a 
unor costuri neprevăzute care poate complica atingerea obiectivului;  

 evaluarea costurilor de pregătire indirecte ale lucrărilor de gestionare și de refacere a 
habitatelor – topografie, expertiză, reglementări tehnice, autorizații și acorduri 
prevăzute de actele normative. Aceasta implică timp de lucru, transport și costuri 
administrative, care sunt adesea evaluate în mod inadecvat. Timpul și mijloacele de 
informare a publicului și de explicare a etapelor necesare trebuie să fie programate în 
cadrul unor proiecte de lucru complexe; 

 luarea în considerare a diferențelor de cost la nivel regional și disponibilitatea 
antreprenorilor la o distanță de până la 30 km de locul de desfășurare a activității 
planificate. Costurile pot crește semnificativ în cazul în care executanții și/sau 
echipamentele trebuie să vină de la o distanță mai mare. Din acest motiv, activitățile 
specifice care necesită echipamente sau competențe speciale (de exemplu, 
decopertare) vor fi întotdeauna mai costisitoare decât activitățile simple (cosit, tăierea 
arbuștilor, măcinarea solului vegetal); 

 încredințarea evaluării costurilor către profesioniști – manageri, specialiști în 
gestionare, practicieni, antreprenori – și programarea acestei operațiuni, precum și o 
finanțare adecvată;  

 includerea veniturilor potențiale referitoare la refacerea și gestionarea habitatelor în 
cadrul planificării financiare – lemn, iarbă cosită, strat vegetal decopertat și alte 
materiale. În mod ideal, aceste materiale pot fi utilizate, cel puțin parțial, la fața locului 
(de exemplu, pentru construirea unor baraje în cadrul lucrărilor de reumidificare) sau 
îndepărtate de pe suprafață și utilizate în altă parte (cum ar fi așchii de lemn sau lemn, 
trestie pentru acoperișuri, biomasă pentru furaje, cogenerare, sau ca material care 
conține semințe ale speciilor-țintă pentru introducerea speciilor în altă parte), 
turbă – pentru compostare sau grădinărit. Cu toate acestea, în practică, aceste 
materiale își găsesc rareori o aplicație practică dacă volumele sunt mici, iar locurile de 
extracție sunt dispersate pe o suprafață întinsă și greu accesibilă. Prin urmare, ar trebui 
să se țină seama de faptul că utilizarea „subproduselor” rezultate în urma refacerii 
habitatelor poate să nu fie întotdeauna avantajoasă din punct de vedere economic. 
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Costuri și plăți de sprijin în diferite state membre  

Costurile măsurilor de gestionare a tipului de habitat 6210 sunt disponibile din mai multe 
țări și prezintă o variație semnificativă în funcție de condițiile sitului și de tipul de activitate. 
Câteva exemple sunt prezentate mai jos.  

În Germania, 450 EUR/ha este costul raportat al pășunatului și al prevenirii creșterii 
tufărișurilor și a arborilor de către fermieri, însă costul aferent refacerii pajiștilor se poate 
ridica la 3 000-8 000 EUR/ha. 

Costurile aferente asigurării pășunatului corespunzător în Polonia variază de la 300 la 
3 000 EUR/ha/an. Valoarea mai mică reprezintă costul plății de stimulare dacă proprietarul 
dispune de efectivul de animale necesar; costul mai ridicat corespunde prețului de piață 
pentru contractarea serviciului de pășunat integral (cu închirierea de animale și cu toate 
echipamentele necesare incluse). 

În Luxemburg, contractele de gestionare a biodiversității pentru cosirea acestui habitat au 
un cost de 420 EUR pe hectar. 

Costurile de gestionare au fost evaluate în cadrul Programului de dezvoltare rurală 
20142020 al Letoniei pentru calcularea ratelor de sprijin pentru măsura de agromediu 
„Gestionarea biodiversității pajiștilor”. Pentru tipul de habitat 6210, costurile de 
gestionare calculate au fost de 86 EUR/ha (cosit o dată pe an și colectarea fânului, fără alte 
cheltuieli incluse). Rata de sprijin calculată a fost de 206 EUR/ha (sprijinul acoperă 
pierderile de venit).  

În Estonia, un sistem de sprijin pentru cositul sau pășunatul tipului de habitat 6210 acordă 
între 85 și 250 EUR/ha pe an, în funcție de regimul de gestionare (aplicat doar în zonele 
protejate).  

În Ungaria, cositul (dacă este posibil din punct de vedere fizic și acceptabil ca metodă de 
gestionare) costă aproximativ 100 EUR/ha/an.  

Refacerea pajiștilor are, în general, un cost mai mare decât activitatea de menținere.  

Costul pentru eliminarea/eradicarea arbuștilor raportat în Polonia se ridică la 
2 0003 000 EUR/ha. În plus, eliminarea lăstarilor poate fi necesară pe parcursul a 5 ani 
consecutivi, ceea ce costă aproximativ 1 000 EUR/ha/an. 

Eradicarea speciilor invazive în Ungaria poate costa între 800 și 2 000 EUR/ha. 

În Letonia, costul de refacere a acestui tip de habitat, în locurile în care este năpădit de 
arbuști, cu topografie complicată și cu un volum mare de muncă manuală necesară 
(smocuri de vegetație, strat dens de deșeuri vegetale), este de aproximativ 3 200 EUR/ha 
pe o perioadă de trei ani (Jātnieks, Priede, 2017).  

Sistemul de sprijin din Estonia pentru refacerea tipului de habitat 6210 plătește până la 
590 EUR/ha, în funcție de densitatea stratului de tufișuri și de arbori, care se aplică numai 
în zonele protejate.  

În Lituania, unele planuri de gestionare a naturii indică faptul că refacerea și menținerea 
unui stadiu bun de conservare pot costa între 400 și 8 500 EUR pentru fiecare hectar de 
habitat 6210 pe o perioadă de 3-5 ani. Acest lucru depinde în mare măsură de starea 
inițială a habitatului, de dimensiunea și de poziția sa geografică.  
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7.2 Surse potențiale de finanțare  

Politica agricolă comună reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru 
gestionarea conservării și menținerea acestor pajiști.  
Alte surse utilizate frecvent de finanțare din partea UE sunt LIFE și Fondul european de 
dezvoltare regională, precum și proiectele de cooperare teritorială europeană 
(INTERREG).  
 
Principalele fonduri utilizate pentru refacerea, gestionarea conservării și monitorizarea 
habitatului, precum și pentru sensibilizarea publicului sunt fondurile naționale și 
finanțarea din partea UE din cadrul politicii agricole comune (PAC), în special programele 
de dezvoltare rurală, programul LIFE și Fondul european de dezvoltare regională, inclusiv 
proiectele de cooperare teritorială europeană (INTERREG).  
 

7.2.1 Finanțarea politicii agricole comune 

Pășunatul sau cositul regulat este necesar pentru a asigura conservarea pajiștilor 
seminaturale, prin urmare, conservarea și gestionarea acestor habitate sunt finanțate în 
special în contextul politicii agricole comune. Atât pilonul I (plăți directe pentru menținerea 
activității agricole și pentru conservarea pășunilor permanente), cât și pilonul II (dezvoltare 
rurală) sunt utili pentru susținerea gestionării pajiștilor. Programele de dezvoltare rurală 
(cofinanțate prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și al 
statelor membre) este o sursă de finanțare deosebit de importantă pentru gestionarea 
pajiștilor pentru biodiversitate în majoritatea țărilor din UE, prin măsuri de agromediu, 
formare pentru fermieri cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, investiții în refacere 
etc.  

Cu toate acestea, există dovezi potrivit cărora actualul sprijin PAC pentru pajiștile 
calcaroase nu este suficient pentru a asigura refacerea și gestionarea adecvată și pentru a 
preveni abandonul sau intensificarea. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a încuraja 
utilizarea măsurilor de agromediu și a altor scheme de sprijin în cadrul PAC pentru a 
promova conservarea habitatelor pajiștilor de interes comunitar. 

Măsuri de agromediu  

Măsurile de agromediu au fost utilizate pentru a promova gestionarea conservării pajiștilor 
valoroase din UE. Unele experiențe interesante au fost puse în aplicare cu rezultate 
pozitive, însă adoptarea de contracte de agromediu este încă mult prea scăzută în multe 
regiuni. Creșterea plăților și, în unele cazuri, simplificarea normelor pentru fermierii care 
gestionează habitatul sunt necesare pentru a promova și consolida utilizarea măsurilor de 
agromediu pentru pajiștile gestionate în mod extensiv. De asemenea, este important să se 
asigure că sunt disponibile fonduri pentru investiții în acțiuni de refacere, de exemplu 
pentru refacerea gardurilor sau a altor limite ale terenurilor, a alimentării cu apă și a 
porților necesare pentru restabilirea sistemelor de pășunat, precum și pentru eliminarea 
periodică a tufărișurilor. 

O abordare deosebit de relevantă constă în punerea în aplicare a unor programe bazate 
pe rezultate, care permit atât axarea pe obținerea unor rezultate pozitive pentru 
conservarea biodiversității, cât și o mai mare flexibilitate în ceea ce privește deciziile de 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_ro
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gestionare adaptate la nivel de sit. Un exemplu de habitat 6210 este prezentat în caseta 
de mai jos. 

Programul Burren: un program de agromediu bazat pe rezultate, pus în aplicare la nivel 
local 

Programul Burren este o măsură de climă și agromediu pusă în aplicare la nivel local în cadrul 
Programului de dezvoltare rurală (PDR) din Irlanda pentru perioada 2014-2020. Este un 
program „hibrid”, în sensul că finanțează atât o gestionare a habitatelor bazată pe rezultate, 
cât și investiții de capital neproductive complementare. Plata se acordă pe baza unui punctaj 
al stării habitatului aferent fiecărui teren. Criteriile-cheie sunt următoarele: nivelul 
pășunatului, nivelul deșeurilor vegetale, absența daunelor din jurul locurilor de căutare a 
hranei și a surselor naturale de apă, absența solului lipsit de vegetație și a eroziunii, nivelul 
scăzut al invaziei cu tufărișuri, ferigi, Molinia caerulea, speciile/buruienile favorizate din 
punct de vedere agricol, terenul își menține integritatea ecologică23. 

O caracteristică importantă a programului constă în faptul că tuturor fermierilor participanți 
li se alocă o indemnizație anuală de 100 EUR pe hectar/an pentru a întreprinde activități de 
refacere (de exemplu, eliminarea tufărișurilor, construirea de împrejmuiri, porți, repararea și 
reconstruirea zidurilor din piatră uscată, caracteristicile apelor, drumuri) până la o sumă 

maximă de 7,000 EUR pe an. Aceștia sunt invitați să propună lucrări (cu descriere, hartă și 
prețul estimat) echipei de program, care este responsabilă pentru aprobarea finală. Echipa 
de program obține, de asemenea, toate autorizațiile necesare pentru lucrare și menține o 
bază de date a fermierilor care doresc să contracteze lucrări pentru alți fermieri care nu au 
capacitatea de a realiza lucrarea. Acțiunile de eliminare a tufărișurilor înseamnă că terenul 
este în continuare eligibil pentru plata directă pe exploatație. 

O altă caracteristică importantă este consultanța reciprocă acordată fermierilor: consultanții 
remunerați de fermieri vizitează ferma în fiecare vară pentru a acorda un punctaj stării 
fiecărui teren și pentru a oferi consultanță directă cu privire la program, ecocondiționalitate 
și orice alte acorduri pe care le are fermierul. Fermierul primește apoi, în fiecare an, 
înregistrarea punctajelor pentru fiecare teren și recomandări în materie de gestionare pentru 
modul în care ar putea crește punctajul terenului în anul următor. Fermierii care nu sunt 
mulțumiți de punctaje pot vizita biroul local al programului și pot obține un feedback reciproc 

cu privire la punctajele obținute și opțiunile de gestionare. 

 

Eligibilitatea pentru plăți directe sau alte forme de sprijin pentru venituri agricole 

O problemă-cheie în ceea ce privește sprijinul acordat în cadrul politicii agricole comune 
pentru tipul de habitat 6210 și alte pajiști seminaturale a fost că prezența tufărișurilor și a 
altor elemente de peisaj a făcut ca terenurile să fie neeligibile pentru plăți directe. Acest 
lucru fie a împiedicat accesul fermierilor și a proprietarilor de animale erbivore la cea mai 
valoroasă sursă de finanțare pentru menținerea continuă, încurajând invazia tufărișurilor 
și abandonarea terenurilor, fie a determinat fermierii să elimine toate tufărișurile de pe 
terenuri, distrugând astfel o mare parte a valorii lor de conservare. Aceste terenuri pot fi 
în prezent eligibile pentru plăți directe în cadrul PAC dacă statele membre aleg să adapteze 

                                                 
23 M1 Fișă de punctaj pentru iernat – tipul Pășuni pentru Programul Burren. 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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criteriile de eligibilitate nu la pășunile care includ vegetație non-erbacee24, ci eligibilitatea 
este limitată în măsura și sub rezerva anumitor condiții care sunt dificil de respectat și de 
controlat. Franța oferă un exemplu în ceea ce privește modul în care acest lucru a fost 
realizat în beneficiul habitatului 6210 (a se vedea caseta de mai jos). 
 

Eligibilitatea pajiștilor seminaturale cu tufărișuri pentru plăți directe în Franța 
 

Autoritatea națională din Franța a alocat resurse semnificative pentru proiectarea unui sistem 
pro rata care să respecte reglementările UE și, în același timp, să facă posibilă primirea de către 
fermieri a unor plăți directe pentru aria de extindere pășunată, cu tufărișuri, inclusiv mozaicuri 
de habitate cu pajiști de tip 6210. Sistemul pro rata este utilizat pentru a calcula rata de plată 
luând în considerare numai elementele care pot fi pășunate și excluzând caracteristicile 
neeligibile (de exemplu, stânci, arbori care nu pot fi pășunați). Acesta se referă la suprafețele 
pastorale cu un strat de vegetație lemnoasă care poate fi dominantă, unele pășuni împădurite 
(cu elemente care pot fi pășunate aflate sub arbori) și plantații pășunate de stejari și castani, 
chiar dacă nu sunt prezente caracteristici care pot face obiectul pășunatului. Au fost instituite o 
tipologie a elementelor lemnoase care pot fi pășunate, ținând seama de lățimea și înălțimea 
tufișurilor, precum și o listă națională a speciilor necomestibile, pentru a exclude elementele 
care nu pot fi pășunate (de exemplu, tufișuri inaccesibile).  

Sursă: Studiu de caz Oréade-Breche pentru Alliance Environnement (2019). Evaluarea impactului 
PAC asupra habitatelor, a peisajelor și a biodiversității. Studiu pentru Comisia Europeană DG 
AGRI. 
 

                                                 
24 Având în vedere că Regulamentul Omnibus din 2017 [Regulamentul (UE) 2017/2393] a permis statelor 
membre să extindă definiția pajiștii permanente pentru a cuprinde arbuștii și arborii care produc hrană 
pentru animale, dar care nu sunt direct pășunați de către animale. 
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Sursa diagramei: Ministerul Alimentației și Agriculturii și Agenția de Plăți și Servicii (ASP), Guide 
national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et pâturages permanents, 
2018.  

 
 
Consultanță și sprijin pentru fermieri 

De asemenea, este foarte important să se acorde sprijin fermierilor pentru a le facilita 
accesul la scheme relevante și pentru a le acorda asistență în ceea ce privește punerea în 
aplicare a măsurilor corespunzătoare. Acest sprijin poate fi acordat prin intermediul 
serviciilor de consiliere agricolă finanțate în cadrul PAC, dar există și experiențe interesante 
care implică autoritățile locale sau regionale și ONG-urile în ceea ce privește încurajarea 
măsurilor de conservare a pajiștilor (a se vedea caseta de mai jos).  

Inițiativele societății civile joacă un rol important în motivarea fermierilor și în 
sensibilizarea cu privire la importanța pajiștilor bogate în specii. Ar trebui încurajată 
intensificarea cooperării și a sprijinului în rândul părților interesate pentru a crea o 
gestionare autonomă.  
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Serviciul de consiliere agricolă din Târnava Mare, România 

În România, în zona Târnava Mare, ONG-ul Fundația ADEPT Transilvania a înființat un serviciu de 
consiliere agricolă care pune în legătură conservarea biodiversității, habitatul Natura 2000 și 
obligațiile de conservare a speciilor, precum și sprijinul pentru venit rural, în colaborare cu 
comunitățile locale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul 
Mediului și Pădurilor. Viziunea sa este de a realiza conservarea biodiversității la nivel de peisaj 
prin colaborarea cu micii fermieri pentru a crea stimulente în vederea conservării peisajelor 
seminaturale pe care le-au creat. Serviciul a contribuit la creșterea eligibilității micilor fermieri 
pentru plățile directe în cadrul PAC, a contribuit la conceperea și promovarea unor programe de 
agromediu specifice și a deschis posibilități de comercializare pentru fermieri. Serviciul a 
contribuit la creșterea eligibilității micilor fermieri pentru plățile directe în cadrul PAC. 
Aproximativ 60 % din exploatațiile din zonă sunt inferioare dimensiunii minime (1 ha în total, 
alcătuit din parcele de minimum 0,3 ha) necesară pentru a primi plăți directe în cadrul pilonului 1 
al PAC în România. Cu toate acestea, ONG-ul a facilitat o serie de acorduri prin care fermierii 
activi închiriază terenuri de la vecini și beneficiază de plăți în funcție de suprafața de teren pe 
care o gestionează. În plus, municipalitățile, care dețin pășunile comune și nu se califică pentru 
a primi plăți, au convenit asupra unor chirii pe termen lung cu asociațiile de pășunat, astfel încât 
acestea să poată solicita contracte de agromediu. Aceasta a dus la includerea unor suprafețe 
mari de teren în sistemele de gestionare finanțate prin PAC și la scoaterea acestora din zona de 
risc de abandon. 

 
Finanțare specifică pentru gestionarea pajiștilor în vederea conservării anumitor specii 

Este posibilă adaptarea măsurilor de agromediu la speciile protejate și există o vastă 
experiență în UE referitoare la numeroase specii, inclusiv fauna asociată pajiștilor de tip 
6210. În Anglia, de exemplu, există experiențe interesante legate de gestionarea pajiștilor 
pentru speciile de fluturi pe cale de dispariție (a se vedea caseta de mai jos).   
 

Program de agromediu de nivel superior, adaptat la specia de fluture Euphydryas aurinia 
prezentă pe pajiștile calcifile 
 

Populațiile de Euphydryas aurinia, care au dispărut aproape în totalitate de pe suprafețe 
importante din Europa din cauza pierderii de pajiști umede și calcifile, s-au stabilizat sau sunt în 
creștere ca urmare a punerii în aplicare a unui program de agromediu specific în Anglia. Prezența 
speciei pe dealurile calcifile (chalk downland) cu habitat de tip 6210 constituie un eveniment 
recent, deoarece multe situri cu pajiști umede au dispărut prin drenare și ameliorare agricolă, în 
timp ce presiunea exercitată de pășunat a fost redusă pe dealuri, permițând plantei gazdă să 
crească la înălțimi mai favorabile ale pajiștii. Programul de agromediu finanțează opțiunile de 
gestionare care creează un mozaic neuniform de vegetație înaltă și scundă pe pajiștile calcifile, 
utilizând pășunatul extensiv al raselor de bovine sau al raselor tradiționale de cabaline, precum 
și cositul selectiv și eliminarea tufărișurilor. Se finanțează mai degrabă pășunatul bovinelor și al 
cabalinelor decât pășunatul tradițional al ovinelor utilizate de obicei pe dealurile calcifile, 
întrucât bovinele și cabalinele creează o pajiște pășunată mai puțin uniform. 
Sursă: Ellis et al. (2012)  

 
Sprijin pentru creșterea valorii adăugate a produselor agricole în contextul PAC 

Numeroși fermieri care își desfășoară activitatea la nivelul pajiștilor din cadrul rețelei 
Natura 2000 și având o valoare naturală ridicată se confruntă cu dificultăți în ceea ce 
privește vânzarea produselor proprii, deoarece aceștia sunt în cele mai multe cazuri mici 
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producători din regiuni îndepărtate, unde numărul clienților care își pot permite prețuri 
mai ridicate este foarte mic. Pe de altă parte, unii dintre aceștia au capacitatea de a obține 
avantaje de pe urma marketingului direct adresat persoanelor care preferă turismul 
ecologic, precum și în contextul furnizării serviciilor turistice, cum ar fi hoteluri și 
restaurante. În unele regiuni, fermierii au stabilit contacte directe de marketing cu 
supermarketurile, care s-au dovedit de succes. Sfera sprijinului acordat fermierilor care 
doresc să adauge valoare produselor lor include sprijin pentru înființarea grupurilor de 
producători, dezvoltarea sistemelor de calitate pentru produsele agricole și stabilirea 
normelor de etichetare și a denumirilor de origine protejată. 
 

Un sistem local de etichetare care sprijină pajiștile calcaroase: Altmuehltaler Lamm 

Regiunea Altmuehltal din Bavaria (Germania) se caracterizează prin tufărișuri de ienupăr pe 
pajiști calcaroase. Efectivele de ovine păstorite produc lână și carne de miel de înaltă calitate. 
Păstorii și proprietarii de terenuri din cadrul cooperativei regionale convin să pășuneze cel puțin 
jumătate din ovine în rezervația naturală Altmuehltal, să hrănească animalele doar cu furaje 
suplimentare produse la nivel local și să urmeze orientările privind bunăstarea animalelor, 
densitatea pășunatului și interzicerea utilizării pesticidelor și a îngrășămintelor. Păstorilor li se 
garantează un preț corect pentru animalele lor, iar carnea de miel este vândută în hotelurile și 
măcelăriile locale sub denumirea de Altmuehltaler Lamm. 

 

7.2.2 Proiecte LIFE 

Numeroase proiecte LIFE au vizat elaborarea măsurilor de îmbunătățire a stadiului de 
conservare a tipului de habitat 6210, punând accentul pe acțiuni de refacere, măsuri de 
conservare și campanii de sensibilizare.  

În caseta de mai jos sunt prezentate câteva exemple de proiecte de succes care au refăcut 
suprafețe semnificative ale tipului de habitat 6210.  
 

Proiecte LIFE de succes pentru refacerea și menținerea tipului de habitat 6210 

În Irlanda, proiectul AranLIFE (2014-2018) privind Insulele Aran a adoptat măsuri de refacere 
pentru a îmbunătăți gestionarea pășunatului și a testat punctajele bazate pe rezultate pe 
terenurile care conțin tipul de habitat 6210/*621025. Proiectul a îmbunătățit stadiul de 
conservare a peste 700 ha dintr-un mozaic de habitate 6210 cu lespezi calcaroase (tipul de 
habitat 8240). Acțiunile care au dus la o mai bună gestionare a pășunatului au fost următoarele: 
îmbunătățirea accesului și a gestionării pășunatului prin refacerea aleilor și a zidurilor din piatră 
uscată; eliminarea tufărișurilor și a ferigilor care au invadat terenul; instalarea infrastructurii 
pentru furnizarea de apă animalelor erbivore; acțiuni de corectare a dezechilibrelor minerale la 
efectivele de animale (blocuri de minerale pentru lins, suplimente cu concentrate sau tablete cu 
minerale); colaborarea cu fermierii pentru a crește numărul de animale erbivore puse la 
dispoziție și a înregistra perioadele de pășunat și producția de biomasă pentru calcularea ratelor 
optime de pășunat (McGurn et al. 2018).  

În Polonia, prin proiectul LIFE intitulat LIFE08NAT/PL/000513 s-au efectuat eliminarea arbuștilor, 
acțiuni de pășunat, de refacere prin decopertarea solului și s-au testat metode experimentale 
de conservare pe o suprafață de 226 ha de pajiști uscate (Barańska et al 2014; a se vedea și 
secțiunea 5.3). Proiectul a îmbunătățit în mod semnificativ starea câtorva sute de hectare de 
pajiști pășunate, cu o reducere a ponderii speciilor expansive (raigras, trestie de nisip și arbuști) 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/. 
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(Murawy Life 2015). Aceasta reprezintă refacerea a aproximativ o zecime din habitatul pajiștilor 
calcaroase (6210) din rețeaua Natura 2000 din Polonia. Proiectul a publicat, de asemenea, un 
plan detaliat de acțiune privind habitatele, precum și orientări pentru refacerea tipului de 
habitat 6210 în Polonia. 

În Slovacia, un proiect LIFE a fost pus în aplicare în cadrul SIC Devíska Kobyla (LIFE10 
NAT/SK/080), în care suprafața comunităților de pajiști uscate a fost redusă cu 61,1 % față de 
nivelurile din 1949 (Hegedűšová, Senko 2011). Pe baza unui plan de refacere, care a fost discutat 
cu părțile interesate relevante, 58 ha de pajiști uscate crescute excesiv au fost curățate prin 
îndepărtarea mecanică a materialului lemnos și a tufărișurilor, eradicarea salcâmului și 
reintroducerea pășunatului în principal de către caprine începând din 2015. Impactul măsurilor 
de gestionare a refacerii a fost monitorizat cu precădere asupra biotopului 6210* în diferite 
etape ale succesiunii.  

 
O listă a proiectelor LIFE recente care vizează conservarea pajiștilor uscate este inclusă în 
anexă. 

7.2.3 Fondul european de dezvoltare regională și alte fonduri UE 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) a fost programat de unele state membre 
să ofere posibilități de finanțare pentru refacerea și gestionarea pajiștilor, de exemplu în 
Lituania, Polonia, România și Slovacia. Fondul de cooperare teritorială europeană 
(cunoscut anterior sub denumirea de Interreg) oferă, de asemenea, posibilități pentru 
proiectele bilaterale de conservare Natura 2000, care au oferit finanțare pentru 
gestionarea pajiștilor în Ungaria. 
 
7.2.4 Alte abordări și instrumente de sprijin pentru pășunat și păstorit 

Declinul pășunatului cu păstori din ultimele decenii a avut consecințe negative asupra unor 
suprafețe întinse de habitate seminaturale pășunate. Disponibilitatea limitată și costul 
ridicat al păstorilor calificați reprezintă o problemă larg răspândită în zonele de pășuni 
comune din multe regiuni din Europa de Sud și de Est (García-González, 2008; Pardini și 
Nori, 2011). 

În unele zone din Irlanda sunt puse în aplicare inițiative de abordare a lipsei de animale 
erbivore pentru siturile abandonate, cum ar fi efectivele mobile de ovine. Efectivele mobile 
de ovine, adesea denumite „turme mobile” (flying flocks), reprezintă o modalitate de a 
reintroduce, în fiecare an, pășunatul siturilor abandonate pentru perioade scurte de timp. 
Efectivele de ovine pot fi achiziționate de către autoritățile locale competente în domeniul 
conservării naturii și apoi închiriate în vederea gestionării de către păstori sau proprietari 
de animale.  
 
În Franța, există inițiative din partea autorităților locale cu privire la terenuri comunale, 
rezervații naturale și parcuri naturale regionale pentru a desfășura și dezvolta proiecte de 
pășunat ecologic în vederea menținerii sau a refacerii habitatelor de pajiști (în special a 
tipului de habitat 6210). Aceste acțiuni au fost adesea însoțite de sprijin acordat fermierilor 
pentru a asigura sustenabilitatea investiției. De exemplu, CEN (Conservatoire des Espaces 
Naturels) Normandie Seine gestionează numeroase situri pe pante calcaroase în cadrul 
cărora pune în aplicare măsuri de conservare a habitatului 6210. Pășunatul extensiv 
reprezintă principala măsură de gestionare pusă în aplicare. În acest scop, Conservatoire 
deține și gestionează un șeptel de animale din rase diferite (bovine, cabaline, caprine și 
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ovine) care îi permite să pună în aplicare măsuri adecvate de gestionare a pajiștilor 
calcaroase. 
 
În regiunea Burgundia-Franche-Comté, un program finanțat de stat este desfășurat de 
Camera pentru Agricultură din Haute-Saône, însoțită de structuri de gestionare 
(Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté), precum și de instituții științifice 
(Conservatorul Botanic Național din cadrul Observatorului Regional pentru Nevertebrate 
din Franche-Comté, Universitatea din Franche-Comté, Universitatea din Lorena, INRA, 
VetAgro-Sup din Clermont-Ferrand), pentru a oferi fermierilor soluții concrete pe tipuri de 
pajiști, inclusiv pajiști uscate până la foarte uscate de tip 6210 (ghid în curs de elaborare). 
 

7.3 Principalele deficite și dificultăți legate de finanțare 

O provocare-cheie pentru finanțarea tipului de habitat 6210 este finanțarea acțiunilor de 
refacere și a altor măsuri (de exemplu, achiziționarea de animale sau accesul la acestea) 
necesare pentru reînceperea gestionării pășunatului. Programul LIFE (și, în unele cazuri, 
fondurile structurale) reprezintă principala sursă financiară pentru sprijinirea refacerii 
pajiștilor valoroase și reintroducerea practicilor agricole tradiționale. Se pare că există 
resurse financiare limitate la nivel național pentru promovarea conservării acestui habitat, 
iar asigurarea continuității măsurilor recurente de gestionare, cum ar fi pășunatul, după 
încheierea finanțării din partea UE prin proiectele LIFE, este o provocare. 

De asemenea, există dificultăți și în ceea ce privește finanțarea acțiunilor de refacere a 
pajiștilor din fondurile PDR. Nu există un istoric concludent în ceea ce privește cheltuielile 
reprezentate de plăți efectuate în cadrul programelor de agromediu în legătură cu 
obiectivele de conservare Natura 2000. Programele de promovare și de comercializare a 
produselor provenite de pe pajiștile seminaturale nu sunt suficient dezvoltate.  

Sistemele de plăți compensatorii pentru proprietarii de terenuri în cadrul siturilor Natura 
2000, precum și stimulentele (inclusiv stimulentele fiscale) sunt insuficient dezvoltate în 
majoritatea țărilor europene. 

Mai mult, refacerea și menținerea pajiștilor din afara rețelei Natura 2000 sunt mai 
dificile. Este mai ușor să se obțină finanțare pentru pajiștile din rețeaua Natura 2000 
decât pentru cele din afara rețelei. Din cauza problemelor legate de conectivitate, 
conservarea pajiștilor din afara rețelei merită mai multă atenție. Fondurile LIFE sunt 
disponibile numai pentru refacerea habitatelor din cadrul siturilor Natura 2000, și nu 
pentru cele din afara acestora. 
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7.4 Concluzii și recomandări 

 Este necesar să se garanteze continuitatea gestionării adecvate a tipului de habitat 
6210 după încheierea fondurilor limitate în timp, cum ar fi proiectele LIFE. 

 Schemele de sprijin pentru agricultură, inclusiv măsurile de agromediu, ar putea fi 
utilizate mai bine pentru finanțarea acțiunilor de gestionare a acestui habitat.  

 În general, este relativ ușor să se elaboreze proiecte de conservare și cereri de finanțare 
pentru acest tip de habitat – nevoile de conservare sunt de regulă clare, iar măsurile 
necesare sunt bine cunoscute și ușor de planificat; rezultatele parțiale după câțiva ani 
sunt de obicei vizibile și raportabile. Cu toate acestea, finanțarea acțiunilor 
pregătitoare, cum ar fi studiul, cartografierea și evaluarea habitatului, precum și 
finanțarea monitorizării permanente, este mai problematică. Măsurile de 
supraveghere și de monitorizare pot fi totuși finanțate în cadrul unor proiecte pe 
termen scurt care conțin, de asemenea, acțiuni de conservare activă. 

 Este necesar să se urmărească cu mai multă precizie cheltuielile legate de plățile 
efectuate în cadrul programelor de agromediu și contribuția acestora la obiectivele de 
conservare a habitatului 6210 atât în cadrul rețelei Natura 2000, cât și în afara acesteia. 
Ar trebui să se propună indicatori adecvați pentru a facilita această urmărire atât prin 
intermediul politicii agricole comune, cât și prin intermediul altor fonduri. 

 Este important ca măsurile care se impun pentru îmbunătățirea stadiului de conservare 
a acestui tip de habitat să fie incluse în cadrele de acțiune prioritară ale statelor 
membre pentru perioada de finanțare post-2020. 

 



 

126 

REFERINȚE 
 
Ackermann, W., Streitberger, M. & S. Lehrke (2016): Maßnahmenkonzepte für ausge-
wählte Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie zur Verbesserung des 
Erhaltungszustands von Natura 2000-Schutzgütern in der atlantischen biogeografischen 
Region– Zielstellung, Methoden und ausgewählte Ergebnisse – BfN-Skripten 449: 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/6210_Magerrasen.pdf 

Alexander, K.N.A. 2003. A review of the invertebrates associated with lowland calcareous 
grassland. English Nature Research Reports, UK. 

Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (Eds.), 2016. Manuali per il monitoraggio di 
specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, 
Serie Manuali e Linee Guida, 142/2016. ISBN 978-88- 448-0789-4. 

Apostolova, Iva & Dengler, Jürgen & di pietro, Romeo & Gavilán, Rosario & Tsiripidis, 
Ioannis. 2014. Dry Grasslands of Southern Europe: Syntaxonomy, Management and 
Conservation. Hacquetia. 13. 10.2478/hacq-2014-0015. 

Apsīte E., Bakute A., Elferts D., Kurpniece L., Pallo I. 2011. Climate change impacts on river 
runoff in Latvia. Climate Research 48 (7): 57–71. 

Ashwood F. 2014. Lowland calcareous grassland Creation and management in land 
regeneration. Best Practice Guidance for Land Regeneration. BPG Nnote 18. The Land 
Regeneration and Urban Greenspace Research Group. Forest Research. UK. 

Auniņš A. (ed.) 2013. European Union protected habitats in Latvia. Interpretation manual. 
2nd revised edition. Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, Rīga. Available at: 
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_EN.pdf 

Baranska, K., Chmielewski, P., Cwener, A., Kiaszewicz, K. and Plucinski, P. 2014. 
Conservation and restoration of xerothermic grasslands in Poland: theory and practice 
(LIFE project final report), Poland: Naturalists' Club Publishers. Available at: 
http://www.murawy-life.kp.org.pl/. 

Baude, M, Kunin, W E, Boatman, N D, Conyers, S, Davies, N, Gillespie, M A. K., Morton, R. 
D, Smart, S M., Memmott, J. 2016. Historical nectar assessment reveals the fall and rise of 
floral resources in Britain. Nature 530 (7588): 85-88. 

Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C. & Deniaud J. (coord.), 2005. Cahiers 
d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La 
Documentation française, Paris, 2 volumes: 445 p. et 487 p. + cédérom. 

Bijlsma R.J., Agrillo E., Attorre F., Boitani L.,Brunner A., Evans P.5 Foppen R., Gubbay S., 
Janssen J.A.M., van Kleunen A., Langhout W., Noordhuis R., Pacifici M., Ramírez I., 
Rondinini C., van Roomen M., Siepel H. & Winter H.V. Defining and applying the concept 
of Favourable Reference Values for species and habitats under the EU Birds and Habitats 
Directives. Technical report. Alterra (Wageningen Environmental Research). 

Biondi E., Blasi C., 2015. Prodromo della vegetazione italiana. MATTM, SBI. Available online 
at www.prodromo-vegetazione-italia.org. 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/6210_Magerrasen.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_EN.pdf
http://www.murawy-life.kp.org.pl/
http://www.prodromo-vegetazione-italia.org/


 

127 

Bittner T., Jaeschke A., Reineking B., Beierkuhnlein C., 2011. Comparing modelling 
approaches at two levels of biological organisation - Climate change impacts on selected 
Natura 2000 habitats. J. Veg. Sci., 22(4): 699-710. doi: 10.1111/j.1654-1103.2011.01266.x 

Bódis J., Biró, É., Nagy, T., Takács, A., Molnár V. A., Lukács, B., 2018. Habitat preferences of 
the rare lizard-orchid Himantoglossum adriaticum H. Baumann. TUEXENIA 38:329-345. 

Britton A.J., Pakeman R.J., Carey P.D., Marss R.H. 2001. Impacts of climate, management 
and nitrogen deposition on the dynamics of lowland heathland. J. Veg. Sci. 12, p. 797–806. 

Brockman J.S. 1988. Grassland. In: R.J. Halley & R.J. Soffe, eds. Primrose McConnell’s The 
Agricultural Notebook. London: Butterworths. 177-206. 

Buglife – The Invertebrate Conservation Trust 2007. Advice on managing BAP habitats. 
Upland Calcareous Grassland. Visited in October 2007. Available on: 
http://www.buglife.org.uk/conservation/adviceonmanagingbaphabitats/uplandcalcareou
sgrassland.htm 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Bund-Länder-Arbeitskreis (BLAK) FFH-Monitoring 
und Berichtspflicht (Hrsg.) (2017): Bewertungsschemata für die Bewertung des 
Erhaltungsgrades von Arten und Lebensraumtypen als Grundlage für ein bundesweites 
FFH-Monitoring. Teil II: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (mit Ausnahme 
der marinen und Küstenlebensräume). – BfN-Skripten 449: 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript481.pdf 

Buse J., Boch S., Hilgers J., Griebeler E.M. 2015. Conservation of threatened habitat types 
under future climate change– Lessons from plant-distribution models and current 
extinction trends in southern Germany. Journal for Nature Conservation 27: 18-25. doi: 
10.1016/j.jnc.2015.06.001 

Bunzel-Drüke, m., Böhm, C., Ellwanger, G., Finck, P. et al. (2015). Naturnahe Beweidung 
und Natura 2000. Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und 
Arten im europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000. Heinz Sielmann Stiftung, 
Duderstadt, 291 S. ISBN 978-3-9815804-4-0 

Butaye J., Adriaens D. and Honnay O. 2005. Conservation and restoration of calcareous 
grasslands: a concise review of the effects of fragmentation and management on plant 
species. Biotechnol. Agron. Soc. Envir., Vol. 9, No. 2. Available on: 
http://popups.ulg.ac.be/Base/document.php?id=1516 

Calaciura B. & Spinelli O. 2008. Management of Natura 2000 habitats. 6210 Semi-natural 
dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) 
(*important orchid sites). European Commission. 

Casacci, L P, Witek, M, Barbero, F, Patricelli, D, Solazzo, G, Balletto, E and Bonelli, S. 2011. 
Habitat preferences of Maculinea arion and its Myrmica host ants: implications for habitat 
management in Italian Alps. Journal of Insect Conservation No 15 (1-2), 103-110. 

CFA - Centro Flora Autoctona. 2007. Germinazione e conservazione di Orchidee autoctone 
delle Prealpi Lombarde. Visited in September 2007. Available on: 
http://www.parcobarro.lombardia.it/_cfa  

http://www.buglife.org.uk/conservation/adviceonmanagingbaphabitats/uplandcalcareousgrassland.htm
http://www.buglife.org.uk/conservation/adviceonmanagingbaphabitats/uplandcalcareousgrassland.htm
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript481.pdf
http://popups.ulg.ac.be/Base/document.php?id=1516


 

128 

Chytrý M., Hoffmann A. & Novák J. 2007. Suché trávníky [Dry grasslands]. – In: Chytrý M. 
(ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech 
Republic 1. Grassland and heathland vegetation], p. 371–470, Academia, Praha. 

Chytry, M.,Dražil, T., Hájek, M.,Kalníková, V.,Preislerová, Z., Sibik, J., Ujházy, K.,Axmanová, 
I.,Bernatova, D.,Blanar, D.,Dančák, M.,Dřevojan, P.,Fajmon, K.,Galvánek, D.,Hájková, 
P.,Herben, T.,Hrivnák, R.,Janeček, Š., & Janišová, M., Vymazalová, M. 2015. The most 
species-rich plant communities of the Czech Republic and Slovakia (with new world 
records). Preslia,-Praha. 87 :217 –278.  

Colas S., Hébert M. 2000. Guide d’estimation des coûts de gestion des milieux naturels 
ouverts. Édition 2000. Espaces Naturels de France. 

Crofts A. and Jefferson R.G. (eds). 1999. The Lowland Grassland Management Handbook. 
2nd edition. English Nature/The Wildlife Trusts. Royal Society for Nature Conservation. 
Available on: http://www.english-nature.org.uk/pubs/handbooks/upland.asp?id=5 

Croquet V., Agou P. 2006. Les ORGFH: un outil pour la préservation des habitat 
remarquables. L’exemple des pelouses sèches en Bourgogne. In: Faune Sauvage n° 
270/janvier, 56-59. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, France. 

Davies, C.E., Moss, D., Hill M.O. 2004. EUNIS Habitat Classification Revised 2004. European 
Environment Agency, Copenhagen 

DEFRA - Department for Environment, Food and Rural Affairs 2007. Conserving the 
Biodiversity- The UK Approach. Crown copyright 2007. Available on: 
http://www.defra.gov.uk/wildlifecountryside/pdfs/biodiversity/ConBioUK-Oct2007.pdf 

Dengler, J., Becker, T., Ruprecht, E., Szabó, A., Becker, U., Beldean, M., Bita-Nicolae, C., 
Dolnik, C., Goia, I., Peyrat, J., Sutcliffe, L.M.E., Turtureanu, P.D., Ugurlu, E., 2012. Festuco-
Brometea communities of the Transylvanian Plateau (Romania) – a preliminary overview 
on syntaxonomy, ecology, and biodiversity. Tuexenia 32, 319–359. 

Dengler, J., Janišová, M., Török, P. & Wellstein, C. 2014. Biodiversity of Palaearctic 
grasslands: a synthesis. Agriculture, Ecosystems and Environment 182: 1–14. 

Dostalova, A., Montagnani, C., Hodalova, I., Jogan, N., Kiraly, G., Ferakova, V. & Bernhardt, 
K.G. 2013. Himantoglossum adriaticum. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: 
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T162219A5559772.en 

Dostálek, J., Frantík, T. 2011: Response of dry grassland vegetation to fluctuations in 
weather conditions: a 9-year case study in Prague (Czech Republic). Biologia (2011) 66: 
837. https://doi.org/10.2478/s11756-011-0079-1. 

During H.J. and Willems J.H. 1984. Diversity models applied to a chalk grassland. In: 
Vegetatio 57, 103-114. Dr W. Junk Publishers, Dordrecht. Netherlands. 

EC. 2009. Large blue butterfly, Maculinea arion factsheet. EU Wildlife and Sustainable 
Farming Project 2009. European Commission. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Maculinea%20
arion%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf 

EC. 2013. Interpretation manual of European Union habitats – EUR28. Brussels: European 
Commission, DG Environment (ed.). 

http://www.english-nature.org.uk/pubs/handbooks/upland.asp?id=5
http://www.defra.gov.uk/wildlifecountryside/pdfs/biodiversity/ConBioUK-Oct2007.pdf
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T162219A5559772.en
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Maculinea%20arion%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Maculinea%20arion%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf


 

129 

EEA - European Environment Agency 2001. Dry and mesic grassland habitats. Copenhagen, 
Denmark.  

Elias, D., Hölzel, N., Tischew, S. 2018. Goat paddock grazing improves the conservation 
status of shrub-encroached dry grasslands. Tuexenia 38: 215–233. Göttingen 2018. doi: 
10.14471/2018.38.017, available online at www.zobodat.at 

Ellenberg H, Leuschner C. 2010. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, 
dynamischer und historischerSicht. 6th ed. Stuttgart: Ulmer. 

Ellis, S, Bourn, N A D and Bulman, C R. 2012. Landscape-scale conservation for butterflies 
and moths: Lessons from the UK. Butterfly Conservation, Wareham, Dorset, UK. 
http://butterfly-conservation.org/3045/landscape-scale-conservation-for-butterflies-
and-moths-report.html 

Ellis, S., Wainwright, D. 2012. Targeting restoration management to stabilise Duke of 
Burgundy metapopulations on the North York Moors. In: Ellis S, Bourn NAD and Bulman 
CR (ed) Landscape-scale conservation for butterflies and moths: lessons from the UK. 
Butterfly Conservation, Wareham, Dorset, pp 80-85.  

Else, G and M. Edwards, 2018. Handbook of the Bees of the British Isles, Ray Society. 

Ellwanger, G., Runge, S., Wagner, M., Ackermann, W., Neukirchen, M., Frederking, W., 
Müller, C., Ssymank, A. & Sukopp, U. 2018. Current status of habitat monitoring in the 
European Union according to Article 17 of the Habitats Directive, with an emphasis on 
habitat structure and functions and on Germany. Nature Conservation 29: 57-78. 
(https://doi.org/10.3897/natureconservation.29.27273). 

Essl, F. 2005. 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
(Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). In: 
Ellmauer, T. (Hrsg.), Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur 
Beurteilung des Erhaltungszustandes der Natura 2000- Schutzgüter. Band 3: 
Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Im Auftrag der neun 
österreichischen Bundesländer, des Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und der Umweltbundesamt GmbH, 616: 197-211. 

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field 
Guides, Bloomsbury, London. 

Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U. & Ssymank, A. 2017. Rote Liste der gefährdeten 
Biotoptypen Deutschlands – dritte fortgeschriebene Fassung 2017 - Natursch. Biol. Vielf. 
156, 637 pp. Third edition of the ‘German Red List of threatened Habitats’. German Federal 
Agency for Nature Conservation. BfN. 

Fischer M., Wipf S. 2002. Effect of low-intensity grazing on the species-rich vegetation of 
traditionally mown sub-alpine meadows. Biol. Conserv. 104, p. 1–11. German Federal 
Agency for Nature Conservation 2017 

Fox, R., Brereton, T. M., Asher, J, August, T.A., Botham, M. S., Bourn, N. A. D., Cruickshanks, 
K. L., Bulman, C. R., Ellis, S., Harrower, C. A., Middlebrook, I., Noble, D. G., Powney, G D, 
Randle, Z, Warren, M S and Roy, D B. 2015. The State of the UK's Butterflies 2015. Butterfly 
Conservation and the Centre for Ecology & Hydrology, Wareham, Dorset. 

http://www.zobodat.at/
http://butterfly-conservation.org/3045/landscape-scale-conservation-for-butterflies-and-moths-report.html
http://butterfly-conservation.org/3045/landscape-scale-conservation-for-butterflies-and-moths-report.html


 

130 

Gigante D., Attorre F., Venanzoni R., Acosta A.T.R., Agrillo E., Aleffi M., Alessi N., Allegrezza 
M., Angelini P., Angiolini C., Assini S., Azzella M.M., Bagella S., Biondi E., Bolpagni R., Bonari 
G., Bracco F., Brullo S., Buffa G., Carli E., Caruso G., Casavecchia S., Casella L., Cerabolini 
B.E.L., Ciaschetti G., Copiz R., Cutini M., Del Vecchio S., Del Vico E., Di Martino L., Facioni 
L., Fanelli G., Foggi B., Frattaroli A.R., Galdenzi D., Gangale C., Gasparri R., Genovesi P., 
Gianguzzi L., Gironi F., Giusso Del Galdo G., Gualmini M., Guarino R., Lasen C., Lastrucci L., 
Maneli F., Pasta S., Paura B., Perrino E.V., Petraglia A., Pirone G., Poponessi S., Prisco I., 
Puglisi M., Ravera S., Sburlino G., Sciandrello S., Selvaggi A., Spada F., Spampinato G., 
Strumia S., Tomaselli M., Tomaselli V., Uzunov D., Viciani D., Villani M., Wagensommer R.P., 
Zitti S., 2016a. A methodological protocol for Annex I Habitats monitoring: the contribution 
of Vegetation science. Plant Sociology, 53(2): 77-87. doi: 10.7338/pls2016532/06 

Gigante D., Buffa G., Foggi G., Frattaroli A.R., Lasen C., Pirone G., Selvaggi A., Strumia S., 
Del Vico E., Facioni L., Carli E., Allegrezza M., Viciani D., 2016b. 6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia). In: Angelini P. et al. (Eds.), 2016b. Manuali per il monitoraggio di specie e 
habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie 
Manuali e Linee Guida, 142/2016. ISBN 978-88- 448-0789-4. pp. 140-141. 

Gigante D., Foggi B., Venanzoni R., Viciani D., Buffa G., 2016c. Habitats on the grid: The 
spatial dimension does matter for red-listing. Journal for Nature Conservation, 32: 1–9. 
doi: 10.1016/j.jnc.2016.03.007 

Gimenez Dixon, M. 1996. Parnassius apollo. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: 
e.T16249A5593483. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T16249A5593483.en -
Downloaded on 28 February 2019. 

Grime, J P, Fridley, J D, Askew, A P, Thompson, K, Hodgson, J G and Bennett, C R. 2008. 
Long-term resistance to simulated climate change in an infertile grassland. Proceedings of 
the National Academy of Sciences No 105 (29), 10028-10032. 

GWT - Gloucestershire Wildlife Trust 2000. Gloucestershire Biodiversity Action Plan: 
Unimproved limestone grassland. Habitat Action Plan.  

Jacquemyn H., Brys R., Hermy M. (2003). Short-term effects of different management 
regimes on the response of calcareous grassland vegetation to increased nitrogen. Biol. 
Conserv. 111, p. 137–147. 

Janák M., Marhoul P. and Matějů J. 2013. Action Plan for the Conservation of the European 
Ground Squirrel Spermophilus citellus in the European Union. European Commission. 

Janišová, M., Bartha, S., Kiehl, K. & Dengler, J. 2011. Advances in the conservation of dry 
grasslands: Introduction to contributions from the seventh European Dry Grassland 
Meeting, Plant Biosystems 145/3: 507-513. 

Janišová, Monika. 2005. Vegetation-environment relationships in dry calcareous 

grassland. Ekologia Bratislava. 24. 25-64. 

Janssen, J.A.M., Rodwell, J.S., Garcia Criado, M., Gubbay, S., Haynes, T., Nieto, A., Sanders, 
N., Landucci, F., Loidi, J., Ssymank, A., Tahvanainen, T., Valderrabano, M., Acosta, A., 
Aronsson, M., Arts, G., Attorre, F., Bergmeier, E., Bijlsma, R.-J., Bioret, F., Biţă -Nicolae, C., 
Biurrun, I., Calix, M., Capelo, J., Čarni, A., Chytrý, M., Dengler, J., Dimopoulos, P., Essl, F., 
Gardfjell, H., Gigante, D., Giusso del Galdo, G., Hajek, M., Jansen, F., Jansen, J., Kapfer, J., 
Mickolajczak, A., Molina, J.A., Molnar, Z., Paternoster, D., Piernik, A., Poulin, B., Renaux, B., 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T16249A5593483.en


 

131 

Schaminee, J.H.J., Šumberova, K., Toivonen, H., Tonteri, T., Tsiripidis, I., Tzonev, R., 
Valachovič, M. 2016. European Red List of Habitats – Part 2. Terrestrial and freshwater 
habitats. European Union, Luxembourg, 38 pp. 

Jātnieks, J., Priede, A. 2017. Cost estimation. In: Rūsiņa S. (ed.) Protected Habitat 

Management Guidelines for Latvia. Vol. 3. Semi-natural Grasslands, Nature 

Conservation Agency, Sigulda, 92-93. 

Jermaczek M. 2008. - Czy każda łąka jest „naturowa”? Wybrane problemy z interpretacją 
łąkowych i murawowych siedlisk przyrodniczych w Polsce Zachodniej [Is every meadow 
Natura 2000? [Selected problems in the interpretation of meadow and grassland biotopes 
in Western Poland]. Przegl. Przyrodn. 19, 1-2: 53-66. 

Jermaczek-Sitak M. 2012. Interpretacja i ocena stanu siedlisk – doświadczenia 
transgraniczne na przykładzie dolnej Odry [Interpretation and assessment of habitats – 
cross-border experience in Lower Odra Valley]. Przegl. Przyrodn. 26, 4: 66-75. 

Jongepier J. W. & Jongepierová I. 1995. The orchid flora of the White Carpathians. – 
Eurorchis 7: 73–89. 

Jongepierová I., Pešout P., Prach K. [eds.] 2018. Ekologická obnova v Ceské republice II. 
(Ecological restoration in the Czech Republic II) Agentura ochrany prírody a krajiny Ceské 
republiky, Praha. 

Lasen C., Wilhalm T. 2004. Natura 2000 Habitat in Alto Adige. Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige, Ripartizione natura e paesaggio, Bolzano. Italy. Available on: 
http://www.provincia.bz.it/service/publ/publ_details_i.asp?publ_id=26842 

Latkovska I., Apsīte E., Kurpniece L., Elferts D., Zubanovičs A. 2012. Ledus režīma pārmaiņas 
Latvijas upēs un ezeros. [Changes of ice regime in Latvian rivers and lakes] Latvijas 
Ģeogrāfijas biedrība, Latvijas Universitāte, IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress. Referātu tēzes. 
Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, Rīga, 122–123. 

Life-Natur-Projekt Trockenrasen Saar, Regeneration und Erhaltung von Trockenrasen in 
Deutschland“, - Regeneration and preservation of dry grassland in Germany (LIFE00 
NAT/D/007058) (http://www.nls-saar.de/stiftung/trockenrasen/) 

Maciejewski L., Seytre L., Van Es J., Dupont P., Ben-Mimoun K., 2013. Etat de conservation 
des habitats agropastoraux d’intérêt communautaire, Méthode d’évaluation à l’échelle du 
site. Guide d’application. Version 2. Mai 2013. Rapport SPN 2013-16, Service du patrimoine 
naturel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 179 pages. 
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/1461/guide-d-application-pour-evaluer-l-etat-de-
conservation-des-habitats-agropastoraux-dans-les-sites-natura-2000?%20lg%20=%20e 

Manzano, P., & Malo, J. E. 2006. Extreme long‐distance seed dispersal via sheep. Frontiers 
in Ecology and the Environment, 4(5), 244-248. 

Marhoul, P and Olek, M (2012) Action Plan for the Conservation of the Danube Clouded 
Yellow Colias myrmidone in the European Union.  EU Species Action Plan, European 
Commission, Brussels. 

Martin, J.R., O’Neill, F., Daly, O.H. 2018. The monitoring and assessment of three EU 
Habitats Directive Annex I grassland habitats. Irish Wildlife Manuals No 102. National Parks 
and Wildlife Service, Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, Ireland. 

http://www.provincia.bz.it/service/publ/publ_details_i.asp?publ_id=26842
http://www.nls-saar.de/stiftung/trockenrasen/
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/1461/guide-d-application-pour-evaluer-l-etat-de-conservation-des-habitats-agropastoraux-dans-les-sites-natura-2000?%20lg%20=%20e
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/1461/guide-d-application-pour-evaluer-l-etat-de-conservation-des-habitats-agropastoraux-dans-les-sites-natura-2000?%20lg%20=%20e


 

132 

Mauss, V.,Schindler, M. 2002. Diversität von Hummeln auf Magerrasen (Mesobromion) 
der Kalkeifel (Apidae, Bombus), in Osten, T (ed) Beiträge der Hymenopterologen-Tagung 
in Stuttgart (4.-6.10.2002), pp35-36. Arbeitskreis Hymenoptera der DGaaE, Deutsches 
Entomologisches Institut, Stuttgart (4.-6.10.2002). 

McGurn, P, Browne, A, Chonghaile, G. 2018. AranLIFE 2014-2018 Layman’s Report.  

Mereďa, P., Hodálová, I. 2011a. Cievnate rastliny [Vascular plants]. Atlas chranenych 
druhov Slovenska v ramci uzemi NATURA 2000. Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš. 

Mereďa P. jun. & Hodálová I. 2011b. Pulsatilla. – In Mereďa P. jun. & Hodálová I.: Atlas 
druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku [The Atlas of Species 
of European Interest for NATURA 2000 Sites in Slovakia]: 99–107. – Bratislava: Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikulaš. 

Mucina et al. 2016. Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification of vascular 
plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science. 19 (Suppl. 1): 
3–264. 

Murray, T.E., Fitzpatrick, Ú., Byrne, A., Fealy, R., Brown, M.J.F., Paxton, R.J., 2012. Local-
scale factors structure wild bee communities in protected areas. J. Appl. Ecol. 49, 998–
1008. 

Murawy Life (2015) News 2015. Available at http://www.murawy-
life.kp.org.pl/news113.php 

Nowakowski, M. & Pywell, R.F. 2016. Habitat Creation and Management for Pollinators. 
Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK. 

NPWS. 2013. The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland (2006-2012): 
Habitat Assessments Volume 2. National Parks & Wildlife Services, Department of Arts, 
Heritage and the Gaeltracht, Dublin. 

Oberdorfer E., Korneck D. 1978. Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43. In: Süddeutsche 
Pflanzengesellschaften.  

Offer et al, 2003. Grazing heathland: a guide to impact assessment for insects and reptiles. 
publications.naturalengland.org.uk/publication/59019. 

O’Neill, F.H., Martin, J.R., Devaney, F.M. & Perrin, P.M. 2013. The Irish semi-natural 
grasslands survey 2007-2012. Irish Wildlife Manuals, No. 78. National Parks and Wildlife 
Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.  

Otero-Rozas, E., Ontillera-Sánchez, R., Sanosa, P., Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 
& González, J. A. 2013. Traditional Ecological Knowledge among transhumant pastoralists 
in Mediterranean Spain: learning for adaptation to global change. Ecology and 
Society, 18(3), 33. 

Parker M., McNally R., 2002. Habitat loss and the habitat fragmentation threshold: an 
experimental evaluation of impacts on richness and total abundances using grassland 
invertebrates. Biological Conservation, 105(2): 217-229. 

Pearson S., Schiess-Bühler C., Hedinger C., Martin M., Volkart G. 2006. Gestione di prati e 
pascoli secchi. Editors: Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Berna; AGRIDEA, Lindau, 
Confederazione Svizzera. 

http://www.murawy-life.kp.org.pl/news113.php
http://www.murawy-life.kp.org.pl/news113.php
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/59019


 

133 

Pignatti, S. 1982. Flora d’Italia. Volume II, Edagricole, Bologna. 

Pihl, S., Ejrnæs, R., Søgaard, B., Aude, E., Nielsen, K.E., Dahl, K. & Laursen, J.S. 2001: 
Habitats and species covered by the EEC Habitats Directive. A preliminary assessment of 
distribution and conservation status in Denmark. - National Environmental Research 
Institute, Denmark. 121 pp. - NERI Technical Report No 365. Http://faglige-
rapporter.dmu.dk 

Priede A. 2008. Invazīvo svešzemju augu sugu izplatība Latvijā. [(Distribution of invasive 
foreign plant species in Latvia] Latvijas Veģetācija 17: 1−149. 

Rodwell J.S. (ed.) 1992. British Vegetation Communities. III Grassland and montane 
communities. Cambridge, University Press.  

RSPB – The Royal Society for the Protection of Birds 2004. Conservation: Why manage 
scrub on chalk and limestone grassland? Visited in October 2007. Available on: 
http://www.rspb.org.uk/ourwork/conservation/advice/scrub/manage.asp 

Rūsiņa S. 2006. Diversity and contact communities of mesophytic and xerophytic 
grasslands in Latvia. Summary of doctoral thesis. University of Latvia Faculty of Geography 
and Earth Sciences. Riga, Latvia.  

Rūsiņa S. (Ed.). 2017. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. Volume 3. 
Semi-natural grasslands. Nature Conservation Agency, Sigulda. 
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/Hab_Manage_Guidelines
_2017_3_Grasslands_01.pdf 

Sardet, E., Roesti, C., Braud, Y. (2015) Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg & 
Suisse. Biotope Éditions, Mèze. 

Schaminée JHJ, Chytrý M, Hennekens SM, Mucina L, Rodwell JS, Tichý L (2012) 
Development of vegetation syntaxa crosswalks to EUNIS habitat classification and related 
data sets. Report to the European Environmental Agency, Copenhagen. Alterra, 
Wageningen. 

Schaminée J.H.J. 2016. E1.2a Semi-dry perennial calcareous grassland. European Red List 
of Habitats - Grasslands Habitat Group. Available at: 
https://forum.eionet.europa.eu/european-red-list-habitats/library/terrestrial-
habitats/e.-grasslands/e1.2a-semi-dry-perennial-calcareous-grassland-1/ 

Schaminée, J.H.J., Chytrý, M., Dengler, J., Hennekens, S.M., Janssen, J.A.M., Jiménez-
Alfaro, B., Knollová, I., Landucci, F., Marcenò, C., Rodwell, J.S., Tichý, L. 2016. Development 
of distribution maps of grassland habitats of EUNIS habitat classification. European 
Environment Agency [Report EEA/NSS/16/005], Copenhagen, DK: 171 pp. 

Slater, M., Ellis, S. 2012. Restoration of a Small Blue metapopulation on the Southam Lias 
Grasslands of Warwickshire. In: Ellis S, Bourn NAD and Bulman CR (ed) Landscape-scale 
conservation for butterflies and moths: lessons from the UK. Butterfly Conservation, 
Wareham, Dorset, pp 58-65.  

Smith R.S. 1994. Effects of fertilisers on plant species composition and conservation 
interest of UK grassland. In: R.J. Haggar & S. Peel, eds. Grassland management and nature 
conservation. Occasional Symposium No. 28. Reading: British Grassland Society. pp 64-73. 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/Hab_Manage_Guidelines_2017_3_Grasslands_01.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/Hab_Manage_Guidelines_2017_3_Grasslands_01.pdf


 

134 

Soons M.B., Messelink J.H., Jongejans E., Heil G.W., 2005. Habitat fragmentation reduces 
grassland connectivity for both short-distance and long-distance wind-dispersed forbs. 
Journal of Ecology, 93: 1214-1225. 

Spedding C.R.W. 1971. Grassland ecology. Oxford: Oxford University Press. 

Škodová, I., Janišová, M., Dúbravková, D., Ujházy, K. 2014. Festuco-Brometea. In Rastlinné 
spoločenstvá Slovenska. 5. Travinno-bylinná vegetácia (Vegetation of Slovakia, 5. 
Grassland vegetation). - Bratislava: Veda, p. 35-146. 

Ssymank, A. 1991. Die funktionale Bedeutung des Vegetationsmosaiks eines Waldgebietes 
der Schwarzwaldvorbergzone für blütenbesuchende Insekten - untersucht am Beispiel der 
Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae). - Phytocoenologia 19 (3): 307-390, Braunschweig. 

Ssymank, A. 2013. Die Steppenlebensräume im Natura 2000-Netzwerk der EU 27-Staaten. 
, S. 13-24 – In: TMLFUN (Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und 
Naturschutz) (Hrsg.): Steppenlebensräume Europas. Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen 
und Schutz. Erfurt. 

Turtureanu, P.D., Palpurina, S., Becker, T., Dolnik, C., Ruprecht, E., Sutcliffee, L.M.E., Szabó, 
A., Dengler, J., 2014. Scale- and taxon-dependent biodiversity patterns of dry grassland 
vegetation in Transylvania. Agric. Ecosyst. Environ. 182, 15–24. 

van den Berg LJ, Vergeer P, Rich TCG, Smart SM, Guest D & Ashmore MR (2010) Direct and 
indirect effects of nitrogen deposition on species composition change in calcareous 
grasslands. Global Change Biology. 

van Swaay, C.A.M. 2002. The importance of calcareous grasslands for butterflies in Europe. 
Biological Conservation 104 (2002) 315–318 

van Swaay, C., Warren, M. and Lois, G. 2006. Biotope use and trends of European 
butterflies. Journal of Insect Conservation. 2006. 10:189–209. Springer 2006 DOI 
10.1007/s10841-006-6293-4. 

van Swaay, C A M, Collins, S, Dusej, G, Maes, D, Munguira, M L, Rakosy, L, Ryrholm, N, Šašic, 
M, Settele, J, Thomas, J, Verovnik, R, Verstrael, T, Warren, M S, Wiemers, M and Wynhoff, 
I. 2012. Do's and don'ts for butterflies of the Habitats Directive of the European Union. 
Nature Conservation No 1, 73-153. 

WallisDeVries, Michiel & Poschlod, Peter & H Willems, Jo. 2002. Challenges for the 
conservation of calcareous grasslands in Northwestern Europe. Biological Conservation. 
104. 265-273. 10.1016/S0006-3207(01)00191-4. 

WallisDeVries MF, van Swaay CAM. 2009. Grasslands as habitats for butterflies in Europe. 
In: Veen P, Jefferson R, de Smidt J, van der Straaten J, editors. Grasslands in Europe of high 
nature value. Zeist: KNNV Publishing. 

Westrich, P, 1996 The Problem of Partial Habitats. In The Conservation of Bees, ed 
Matheson. Academic Press 

Westrich, 2018, Die Wildbienen Deutschlands, Ulmer. 

WCC - Worcestershire County Council 1999. Worcestershire Biodiversity Action Plans. 
Early-Gentian Action Plans.  



 

135 

Wilson, J.B., Peet, R.K., Dengler, J., Pärtel, M., 2012. Plant species richness: the world 
records. J. Veg. Sci. 23, 796–802. 

Willner W. 2011. Unambiguous assignment of relevés to vegetation units: The example of 
the Festuco-Brometea and Trifolio-Geranietea sanguinei. Tuexenia 31,1: 271-282. 

Wójtowicz W. 2004. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. W: Sudnik-Wójcikowska 
B., Werblan-Jakubiec H. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. Gatunki roślin. Tom 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 
168–171. 

Zurbuchen, A, Landert, L, Klaiber, J, Müller, A, Hein, S and Dorn, S. 2010a. Maximum 
foraging ranges in solitary bees: only few individuals have the capability to cover long 
foraging distances. Biological Conservation No 143 (3), 669-676. 

Zurbuchen, A, Cheesman, S, Klaiber, J, Müller, A, Hein, S and Dorn, S. 2010b. Long foraging 
distances impose high costs on offspring production in solitary bees. Journal of Animal 
Ecology No 79, 674-681. 
 
 
  



 

136 

ANEXĂ 
 
Plan de acțiune privind menținerea și readucerea la un stadiu corespunzător 
de conservare a tipului de habitat 6210 Pajiști uscate seminaturale și facies 
de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) 
(* situri importante pentru orhidee)  
 

1. Definiția habitatului 

1.1 Definiție în conformitate cu Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea 
Europeană 

În conformitate cu Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană (CE 
2013), tipul de habitat 6210 include pajiști calcaroase uscate până la semiuscate încadrate 
în clasa fitosociologică Festuco-Brometea. 

Habitatul este format din fitocenoze care fac parte din două ordine aparținând clasei 
Festuco-Brometea: pajiștile stepice sau subcontinentale (ordinul Festucetalia valesiacae) 
și pajiștile din regiunile mai oceanice și submediteraneene (ordinul Brometalia erecti sau 
Festuco-Brometalia). În cel de al doilea caz, se face o distincție între pajiștile uscate primare 
din alianța Xerobromion și pajiștile semiuscate (seminaturale) secundare din alianța 
Mesobromion (sau Bromion) cu Bromus erectus. Acestea din urmă se caracterizează prin 
flora bogată în orhidee. Abandonul duce la apariția tufărișurilor termofile cu o etapă 
intermediară de vegetație termofilă de lizieră (Trifolio-Geranietea). 

Tipul de vegetație este considerat tip prioritar dacă este un sit important pentru orhidee. 
Siturile importante pentru orhidee ar trebui interpretate ca situri care sunt importante pe 
baza unuia sau mai multora dintre următoarele trei criterii:  

(a) situl adăpostește o gamă bogată de specii de orhidee;  
(b) situl adăpostește o populație importantă de cel puțin o specie de orhidee considerată 
a nu fi foarte răspândită pe teritoriul național;  
(c) situl găzduiește una sau mai multe specii de orhidee considerate a fi rare, foarte rare 
sau cu prezență excepțională pe teritoriul național.  

Printre speciile de plante caracteristice menționate în Manualul de interpretare se numără 
următoarele: Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, 
Bromus erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina 
vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia 
seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis 
comosa,Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys 
apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, 
Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, 
Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  

De asemenea, unele specii de nevertebrate sunt menționate în Manualul de interpretare 
pentru acest tip de habitat: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); 
Libelloides spp., Mantis religiosa (Neuroptera). 
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1.2 Definiția habitatului conform EUNIS 

În conformitate cu clasificarea habitatelor conform EUNIS (Sistemul european de 
informații privind natura) (Davies et al., 2004, Schaminée et al. 2012), acest tip de habitat 
(6210) constă în două subtipuri destul de diferite, cu probleme diferite legate de 
distribuție, specie, conservare și gestionare, ceea ce face dificilă abordarea lor într-un 
singur tip. Prin urmare, în Lista roșie a habitatelor europene (Janssen et al., 2016), acestea 
au fost considerate două tipuri diferite, ambele evaluate ca fiind de valoare: 

E1.2a: Pajiștile calcaroase perene semiuscate sunt prezente în întreaga Europă, din zona 
submediteraneeană până în zona hemiboreală. Caracteristica o reprezintă solurile bazice 
(mezo-xerice) semiuscate. Acest habitat reprezintă fitocenoza cea mai bogată în specii din 
Europa. El reprezintă peste 90 % din habitatul 6210, inclusiv cea mai mare parte a tipurilor 
bogate în orhidee. Ca urmare a definițiilor imprecise din Manualul de interpretare, unele 
tipuri foarte asemănătoare din anumite țări au fost incluse în alte habitate prioritare, în 
pofida faptului că, din punct de vedere floristic și ecologic, aparțin clasei E1.2a (ca subtip 
al 6210). Aceasta se referă la părțile bazice mezo-xerice ale 6270 (țările nordice), la părțile 
mezo-xerice ale 6240* (Europa Centrală și de Est) și la părțile mezo-xerice ale 62A0 
(regiunea ilirică). Pentru a evita inconsecvențele dintre țări, în 6210 ar trebui să fie incluse 
toate pajiștile bazifile mezo-xerice din Europa. E1.2a corespunde ordinului 
Brachypodietalia pinnati în Mucina et al.(2016), dar cuprinde, de asemenea, mai multe 
alianțe neincluse în acesta, și anume Scorzonerion villosae și Brachypodion phoenicoidis (și 
câteva în Ucraina și Rusia). 

E1.1i: Pajiști calcaroase stâncoase perene din Europa subatlantică și submediteraneeană: 
Acestea sunt prezente doar în anumite părți ale ariei de extindere a E1.2a, și anume în 
Franța, Spania, Belgia, vestul Italiei, vestul Germaniei, vestul Elveției și sudul Regatului 
Unit. Inconsecvența provine din faptul că, în restul Europei, pajiștile bazifile stâncoase 
și/sau xerice nu sunt incluse în 6210, ci în alte tipuri de habitate (6240, 6250, 6190, 62C0, 
62A0). E1.1i constituie doar o mică parte din suprafața habitatului 6210, având în vedere 
condițiile mai severe ale siturilor (mai uscate, adesea mai abrupte), faptul că este mai puțin 
bogat în specii, dar și mai puțin expus la succesiune și eutrofizare. Această unitate 
corespunde ordinelor Brachypodietalia phoenicioidis (cu excepția Brachypodion 
phoenicolidis) și Artemisio albae-Brometalia erecti în Mucina et al. (2016). 
 
1.3 Definiția habitatului pe baza listei europene de verificare a vegetației 

Într-o listă europeană de verificare a vegetației care a fost publicată recent (Mucina et al. 
2016), în cadrul clasei Festuco-Brometea sunt recunoscute mai multe ordine cu alianțe 
diferite. Această clasificare floristică ierarhizată a vegetației din Europa a fost realizată pe 
baza compilării și a revizuirii sintaxelor cu rang înalt, care pot fi utilizate în continuare 
pentru o interpretare uniformă a tipurilor de habitat din întreaga UE.  

Tabelul de mai jos include o prezentare generală a ordinelor și alianțelor de Festuco-
Brometea, împreună cu descrierea acestora, pe baza listei de europene de verificare a 
vegetației (Mucina et al. 2016). Tabelul identifică, de asemenea, tipurile de habitate din 
Directiva privind habitatele care sunt relevante pentru alianțele prezente în cel puțin 
câteva state membre. 



 

139 

  



 

140 

Comunitățile de vegetație și tipurile de habitate incluse în clasa Festuco-Brometea, pe 
baza clasificării vegetației din Europa realizate de Mucina et al. 2016 pentru plante mai 
înalte 

Clasa: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Ordinul Alianța Anexa I 
Tipuri de habitate 

Descrierea (copiată din Mucina 
et al. 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Pajiști mezo-xerofite pe soluri 
calcaroase adânci din Europa 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Pajiști bazifile mezo-xerofite din 
Europa de Vest și Europa 
Centrală subatlantică. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika în Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Pajiști bazifile mezo-xerofite din 
regiunile subcontinentale din 
Europa Centrală și de Sud-Est. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel în 
Dengler et al. 2003 

6270 p.p. (părți 
bazifile uscate), 
6210/6210* (în 
nordul Germaniei, 
Danemarca etc.) 
6280* la nivel 
marginal 

Pajiști bazifile mezo-xerofite din 
alvar fino-scandinav și de pe 
țărmul sudic al Mării Baltice. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler în Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Pajiști bazifile mezo-xerofite din 
nord-vestul Europei.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro în Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Pajiști uscate pe soluri adânci 
bogate în argilă pe terenurile 
stâncoase de tip „flisch” de la 
colinele până la etajele montane 
inferioare ale munților Apenini. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Pajiști uscate pe soluri adânci, pe 
terenurile stâncoase silicioase de 
la colinele până la etajele 
submontane ale Balcanilor 
Centrali și de Sud 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Stepe și pajiști de stepă 
stâncoase pe soluri adânci din 
zona de stepă și silvostepă a 
Europei și din nord-vestul Asiei 
Centrale 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Pajiști de păiuș stepic pe soluri 
calcaroase adânci din Europa 
Centrală subcontinentală, 
România, Bulgaria și nord-vestul 
Ucrainei 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Pajiști silicioase stepice din 
regiunile subatlantică și 
subcontinentală 
din Europa temperată 
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 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Stepe uscate de păiuș și negară 
pe soluri adânci din Transilvania, 
Moldova și sud-vestul Ucrainei 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Stepe de loess xerofite 
tardiglaciare relicte din regiunea 
panonică 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Pajiști stâncoase stepice, xerofite 
tardiglaciare relicte, de negară și 
păiuș din văile intramontane 
adânci ale Alpilor 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Pajiști stepice deschise xerofile 
pe substraturi calcaroase și 
silicioase stâncoase, puțin 
adânci, din Europa Centrală și de 
Sud-Est 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec în Holub 
et al. 1967 

6190 Pajiști stepice xerofile pe soluri 
puțin adânci, pe roci silicioase și 
ultramafice, precum și terenuri 
calcaroase siluriene din 
Hercynicum 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Pajiști stepice stâncoase xerofile 
pe soluri puțin adânci, pe roci 
silicioase și ultramafice din Alpii 
de Est și lizierele nordice ale 
Bazinului Panonic 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr.Mucina in Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Pajiști stepice stâncoase xerofile 
pe substraturi calcaroase din 
lizierele nordice ale Bazinului 
Panonic și Podolia din Ucraina 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Pajiști stepice stâncoase xerofile 
pe substraturi calcaroase din 
lizierele sudice ale Bazinului 
Panonic 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al. 
1974 

6190 sau 62A0 Pajiști stepice stâncoase xerofile 
pe substraturi calcaroase din 
Balcanii de Nord 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Pajiști stepice stâncoase xerofile, 
bogate în arbuști pitici, pe 
pantele calcaroase abrupte din 
Dobrogea și în nord-estul 
Bulgariei 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina în Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Pajiști stepice xerofile relicte 
dealpine pe substraturi 
calcaroase din sud-estul Europei 
Centrale 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Pajiști stepice xerofile relicte 
dealpine pe substraturi 
calcaroase din Carpații de Est 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 -  

  Pajiști stepice submediteraneene 
pe soluri mezice adânci, bazice 
până la neutre, din regiunile 



 

142 

bogate în precipitații din sud-
vestul Europei 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Pajiști stepice neutro-bazifile 
submediteraneene pe soluri 
mezice adânci pe țărmul Mării 
Ligurice și al Mării Tireniene 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et al. 
2002 

6210/ 
6210* 

Pajiști stepice acidofile 
submontane și montane 
submediteraneene din 
piemonturile și văile 
intramontane ale Pirineilor 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Pajiști stepice acidofile 
submontane submediteraneene 
de la marginile sudice de pe 
teritoriul regiunii Insubria, 
bogate în precipitații, ale Alpilor 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina în Mucina et 
al. 2009 

  Pajiști deschise bazifile xerofite 
din Europa subatlantică și 
submediteraneeană 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Pajiști deschise bazifile mezo-
xerofite din sud-vestul Europei 
Centrale și din Franța 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Pajiști deschise bazifile mezo-
xerofite din regiunile 
submediteraneene ale regiunilor 
Provence și Liguria 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Pășuni submediteraneene 
stepice uscate amfi-adriatice din 
regiunile prealpină, ilirică și 
dinarică 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Pajiști stâncoase 
submediteraneene ilirice pe 
soluri calcaroase puțin adânci 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Pajiști stâncoase calcaroase 
submediteraneene dinarice pe 
soluri calcaroase puțin adânci 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Pajiști stâncoase calcaroase 
montane submediteraneene pre-
alpice pe soluri puțin adânci 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, dar 
probabil clasificate 
deseori ca 62A0 

Pajiști submediteraneene mezo-
xerofite pre-alpice și ilirice, pe 
soluri adânci și parțial 
decalcificate 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al. 2005 

62A0 Pășuni xerice submediteraneene 
pe soluri calcaroase stâncoase 
din Apulia (sudul Italiei) 

Mucina et al. (2016) nu recunosc alianța endemică din Italia, din motive de nomenclatură. Aceasta este 
utilizată pe scară largă în rețeaua Natura 2000 din Italia, iar diagnosticul tipului de habitat 6210 se 
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bazează pe caracteristicile ecologice și ale speciilor acestei alianțe 

Ordinul Alianța Anexa I 
Tipuri de habitate 

Descrierea (pe baza Biondi E., 
Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. în Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Pajiști secundare xerofile până la 
semi-mezofile, din regiunea 
(sub)mediteraneeană până la 
temperată, din Apeninii calcaroși, 
cu un optim în regiunea 
mezotemperată. 
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2. Descrierea habitatelor înrudite 

Alte tipuri de habitate sunt asociate sau în contact cu tipul 6210 și pot influența gestionarea 
acestuia. Unele habitate sunt înrudite cu tipul 6210 în ceea ce privește dinamica și 
succesiunea ecologică sau formează mozaicuri. Având în vedere că gradientul condițiilor 
de mediu ale pajiștilor uscate este continuu, vegetația habitatului 6210 este adesea în 
tranziție către alte tipuri de vegetație, printre care se numără următoarele. 
 
2130 * Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee („dune gri”) 
Există o tranziție către comunitățile de Mesobromion în următoarele cazuri: pajiști 
mezofile vechi din depresiuni intradunale și dune interioare (Anthyllido-Thesietum), 
frecvent în mozaic cu comunități de Salix repens și dezvoltate în mod special pe latura de 
vest a dunelor; pajiști cu Himantoglossum hircinum din dunele din zona De Haan (CE 2013). 

40A0 * Tufărișuri subcontinentale peripanonice.  
Sunt prezente atât pe substraturi calcaroase, cât și silicioase, formând vegetație de tip 
mozaic cu pajiști stepice (6210) și elemente de silvostepă sau plante de pe pajiștile 
panonice carstice (6190), deseori de-a lungul lizierelor zonelor împădurite (CE 2013).  

Linia de demarcare dintre tipul de habitat 6210 și *40A0 Tufărișuri subcontinentale 
peripanonice este uneori neclară. 40A0 pare a fi un stadiu de extindere a Prunus fruticosa 
după abandonarea pășunatului în habitatul 6210.  

5130 Formațiuni de Juniperus communis pe lande sau pajiști calcaroase 
Formațiunile de Juniperus communis de la nivelul de câmpie până la nivelul de munte 
corespund în principal succesiunii fitodinamice a pajiștilor mezofile sau xerofile calcaroase, 
a terenurilor pășunate sau a pârloagelor lăsate necultivate de Festuco-Brometalia (CE 
2013) și/sau a pajiștilor cu Calluna.  

În unele cazuri, există dificultăți în diferențierea habitatului 6210 de habitatul 
5130 – formațiuni de Juniperus communis. De fapt, habitatul 5130 este un habitat a cărui 
identificare și delimitare nu este ușoară din cauza întrepătrunderii sale strânse cu habitatul 
6210 și a unei structuri de vegetație care poate varia de la indivizi dispersați pe pajiști 
calcicole până la o vegetație densă și impenetrabilă de arbuști. Este important să se ia în 
considerare acest mozaic de habitate și să se asigure o gestionare adecvată care să permită 
conservarea acestuia în condiții adecvate. 

6110 * Pajiști carstice calcaroase sau bazofile, de Alysso-Sedion albi  
Comunități fragmentare deschise pe blocuri expuse din roci sau roci libere, dominate de 
plante anuale și suculente. Acestea sunt adesea situate în interiorul altor tipuri de habitate, 
în principal 6210. În astfel de cazuri, habitatele nu ar trebui cartografiate ca fiind un 
complex, ci exemplele de acest tip ar trebui să fie înregistrate drept caracteristici în cadrul 
habitatului mai extins26. În unele regiuni din Belgia și Germania, acest habitat este foarte 
strâns legat de asociațiile Xerobromion cu Mesobromion (CE 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120 * Pajiști calcaroase din nisipuri xerice 
Pajiștile uscate, adesea deschise, pe căderi de nisip („sand fall”) mai mult sau mai puțin 
calcaroase, se încadrează în tipul 6120. Tipurile de sol nisipos pot fi considerate ca fiind 
tipul de habitat 6120 dacă nisipul este calcaros, în timp ce tipul de morenă poate fi 
considerat ca fiind tipul 6210 (Pihl et al. 2001) în Danemarca. 
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6230 * Formațiuni ierboase bogate în specii de Nardus, dezvoltate pe substraturi silicioase 
în zone montane (și în zone submontane, în Europa continentală) 
În Danemarca, în zonele în care conținutul de calcar a fost spălat total sau parțial (pH 6-7), 
tipul de comunitate reprezintă o etapă de tranziție către tipul 6230; în astfel de cazuri, 
compoziția speciilor va stabili clasificarea corespunzătoare (Pihl et al. 2001). 

6240 * Pajiști stepice subpanonice 
Pajiști stepice, dominate de smocuri de iarbă, camefite și plante perene din alianța 
Festucion valesiacae și sintaxele aferente. Aceste comunități xerotermice sunt dezvoltate 
pe pante cu expunere la sud, pe substrat stâncos și pe straturi de sedimentare argilo-
nisipoase îmbogățite cu pietriș (CE 2013), precum și pe loess și pe soluri nisipoase adânci 
în condiții climatice secetoase de vară. Acestea sunt parțial naturale, parțial de origine 
antropică și includ zone termofile și continentale uscate, caracterizate de influența 
entităților cu distribuție mediteraneeană-stepică și prezențe edafice și microclimatice 
azonale în regiunea continentală și parțial în alte regiuni biogeografice (a se vedea Ssymank 
2013). Specia orientativă de referință, care le diferențiază de alte tipuri de pajiști uscate, 
ar putea fi considerată a fi Stipa capillata (Lasen și Wilham 2004). 

6270 * Pajiști fino-scandinave uscate până la mezice, bogate în specii de altitudine mică 
Acest habitat este alcătuit din pajiști seminaturale cu fizionomie similară, dar cu puține 
specii de plante calcicole sau chiar deloc, în principal pe soluri sărace în nutrienți pe roci 
din gnais sau granit în țările nordice. 

6280 * Alvar nordic și șisturi calcaroase precambriene 
Există o problemă între recunoașterea habitatelor 6210 și a habitatelor 6280 * Alvar nordic 
și șisturi calcaroase precambriene în anumite regiuni, în special în nordul Estoniei, unde 
solul calcaros este foarte subțire fiind corespunzător tipului 6280*, dar productivitatea și 
bogăția speciilor stratului de iarbă corespund tipului de habitat 6210. De asemenea, 
situația opusă din anumite zone din vestul Estoniei nu este rară – productivitatea poate fi 
redusă, iar unele specii foarte caracteristice indică 6280*, însă nu există calcar monolitic 
sau sol foarte subțire.  

62A0 Pajiști uscate din regiunea submediteraneeană estică (Scorzoneratalia villosae) 
Pajiști xerice din zonele submediteraneene din Trieste, Istria și ale peninsulei Balcanice, 
unde acestea coexistă cu pajiștile stepice din Festucetalia valesiacae (6210), care se 
dezvoltă în zone cu un caracter continental mai redus decât cele din urmă și care 
înglobează un element mediteraneean mai pronunțat (CE 2013). 

6410 Pajiști cu Molinia pe soluri turboase sau argilos-nămoloase 
Tranziții către subtipul găsit pe soluri neutro-alcaline până la calcaroase pot surveni pe 
solurile intermitent umede. În Munții Carpați, comunitatea Brachypodio pinnati-
Molinietum arundinaceae bogată în specii este tipică prin prezența comună a speciilor 
umede de diagnostic Molinion și a unor specii termofile din clasa Festuco-Brometalia 
(Škodová et al. 2014).  

6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis. Sanguisorba officinalis) și 6520 
Fânețe montane 

Acestea sunt habitate seminaturale a căror menținere depinde de activitatea umană. Ele 
sunt bogate în nutrienți, mezice, cosite în mod regulat și fertilizate cu gunoi de grajd în 
mod neintensiv. Fără fertilizare cu gunoi de grajd și atunci când cositul este efectuat de 
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mai multe ori pe an, anumite subtipuri mai uscate ale acestui habitat tind să se dezvolte 
către pajiștile Mesobromion (habitatul 6210) (Lasen și Wilham 2004). Demarcarea tipului 
6210 de unele forme ale habitatului 6510 (cu prezența unor specii termofile) este adesea 
neclară, în special în nordul Poloniei și Estonia, unde habitatul se află în apropierea limitei 
ariei geografice, iar lista speciilor termofile este, din motive legate de climă, limitată în mod 
natural. În special, pot fi dificil de interpretat zonele cu pajiști xerotermice (6210) invadate 
de Arrhenatherus elatius și gestionate în mod necorespunzător prin cosit, în loc de 
pășunat. 

7230 Mlaștini alcaline 
În bazinele crestelor de plajă cu apă dulce și la marginea mlaștinilor calcaroase, tipul de 
comunitate 6210 se poate afla în tranziție către tipul 7230 (Pihl et al. 2001). 

8240 * Lespezi calcaroase sunt alcătuite din blocuri de roci calcaroase, care pot forma 
mozaicuri cu pajiști calcaroase. Habitatul 6210 poate face parte integrantă din tipul de 
habitat complex 8240. Este important să se conserve aceste mozaicuri de habitate care 
formează un peisaj valoros în unele părți din UE. 
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3. Proiecte LIFE recente care vizează conservarea pajiștilor uscate  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan – Conectivitatea rețelei Natura 2000 la frontiera 
dintre Belgia și Țările de Jos din bazinul Meuse 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Protecția integrată a speciilor rare de fluturi în habitatele 
neforestiere din Republica Cehă și Slovacia 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE – Optimizarea gestionării siturilor Natura 2000 în 
regiunea Boemia de Sud și teritoriul Slovaciei de Sud 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX – Habitate calcaroase uscate în peisajul cultural din 
Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Păsări de pajiște în zona Ronului – Hessische Rhn Pajiști 
montane, pășuni pe teren accidentat și păsările prezente 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Refacerea tipurilor de habitate seminaturale în vederea acoperirii 
totale a sitului Helnæs 
 

IE 
LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran – Gestionarea durabilă a habitatelor terestre prioritare 
prevăzute în anexa 1 din Directiva privind habitatele, din Insulele 
Aran 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing – Conservarea și refacerea pajiștilor uscate 
seminaturale în Valle Susa, prin gestionarea pășunatului 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie – Măsuri urgente pentru conservarea pajiștilor și a 
pășunilor de pe teritoriul Gran Sassso și Monti della Laga 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
și LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE și LIFE IP „Gestire 2020” 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas – Refacerea unor habitate în curs de degradare 
de interes comunitar în zonele protejate din Lituania 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Proiectul LIFE „Conservarea și gestionarea pajiștilor bogate în 
specii de către autoritățile locale”  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Refacerea pajiștilor calcaroase din estul Luxemburgului 
2014-2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE – Refacerea pajiștilor prioritare ale UE și promovarea 
utilizării lor multiple 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL – Conservarea și refacerea pajiștilor xerotermice 
din Polonia – teorie și practică 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG – Protecția habitatelor neforestiere 
naturale valoroase, tipice Parcului Natural „Orle Gniazda” 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands – Conservarea și gestionarea pajiștilor uscate din 
estul Sloveniei 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC – Conservarea habitatelor de pajiști uscate 
subpanonice și a speciilor prezente pe acestea 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

