
 

 

 

 

PLANUL DE ACȚIUNE AL UE PRIVIND HABITATELE 
 

Plan de acțiune privind menținerea și readucerea la un stadiu 
corespunzător de conservare a tipului de habitat 4030 

 Pajiști uscate europene  
 

 

 
 

 

Comisia Europeană, 2020 
  



 

 

Responsabili cu agregarea datelor: Concha Olmeda1, Viera Šefferová2, Evelyn 
Underwood3, Lucía Millan1, Teresa Gil1, Sandra Naumann4. 
1 Grupul N2K/ATECMA. 
2 Grupul N2K/Institutul Daphne de Ecologie Aplicată (Daphne Institute of Applied 
Ecology). 
3 Institutul pentru Politica Europeană de Mediu (Institute of European Environmental 
Policy – IEEP) 
4 Institutul Ecologic al UE (Ecologic Institute EU). 

Autori: 
Alena Vydrova (Agenția pentru Conservarea Naturii, Republica Cehă); Anamaria Roman 
(Institutul de Cercetări Biologice Cluj – NIRDBS, România); Axel Ssymak (Agenția Federală 
pentru Conservarea Naturii, Germania); Bruno E.L. Cerabolini (Universitatea Insubria, 
Italia); Caitriona Douglas (Serviciul pentru parcurile naționale și speciile de faună și floră 
sălbatică – National Parks and Wildlife Service, Irlanda); Douglas Evans (Biodiversitatea –
 Obiectiv de cooperare teritorială europeană al Agenției Europene de Mediu); Fernando 
Ojeda (Universitatea din Cadiz, Spania), Geert De Blust (Universitatea din Anvers, Belgia); 
Geert Sterckx (Agenția pentru Natură și Păduri, Belgia); Gergely Király (Universitatea din 
Sopron, Ungaria); Götz Ellwanger (Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, 
Germania); Graham Sullivan (Patrimoniul Natural al Scoției – Scottish Natural Heritage, 
Regatul Unit); Isabel Alonso (Natural England, Regatul Unit), Ján Šeffer (Institutul Daphne 
de Ecologie Aplicată, Slovacia), Joost Dewyspelaere (Natuurpunt, Belgia); Jørgen Lissner 
(Agenția pentru Protecția Mediului din Danemarca); Leonor Calvo (Universitatea din 
León, Spania); Martin Willing (Societatea de conchiliologie din Marea Britanie și Țara 
Galilor – Conchological Society of Great Britain and Wales), Mihail Mihailov (Ministerul 
Mediului, Bulgaria); Mike Edwards (Societatea pentru evidența albinelor, viespilor și 
furnicilor – Bees, Wasps and Ants Recording Society, Regatul Unit); Mike Smedley 
(Patrimoniul Natural al Scoției – Scottish Natural Heritage), Pawel Pawlaczyk (Klub 
Przyrodnikow, Polonia); Philip Perrin (Botanical, Environmental and Conservation 
Consultants, Irlanda), Philippe Frankard (Agenția pentru Natură și Păduri, Belgia). 
 
Etapele de elaborare a planului:  
Primul proiect: 18 aprilie 2019 
Atelierul grupului de experți: 26 aprilie 2019 
Al doilea proiect: 16 august 2019 
Al treilea proiect: 29 octombrie 2019. 
Consultări cu autoritățile naționale, cu experții și cu părțile interesate: decembrie 2019 –
 februarie 2020. 
Proiectul final: 20 martie 2020. 

Referire recomandată: Olmeda C., Šefferová V., Underwood E., Millan L., Gil T. și 
Naumann S. (responsabili cu agregarea datelor). 2020. Plan de acțiune al UE privind 
menținerea și readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a tipului de habitat 
4030 Pajiști uscate europene. Comisia Europeană.  

Imagine pe coperta față: pajiști uscate de coastă în Irlanda. Philip Perrin. 



 

 

Declarație de declinare a responsabilității: scopul prezentului document este de a oferi 
informații și orientări cu privire la punerea în aplicare a unor măsuri de conservare de 
către organizațiile și părțile interesate relevante, neavând însă caracter obligatoriu.  
 
 
Elaborat în temeiul documentului: Contract de servicii pentru susținerea punerii în 
aplicare a Planului de acțiune pentru natură, cetățeni și economie în legătură cu 
acțiunile 4, 5 și 7 (Comisia Europeană ENV/D3/SER/2017/0023). 



 

 

CUPRINS 

 

CUPRINS ............................................................................................................................ 1 

REZUMAT .......................................................................................................................... 1 

CADRU DE ACȚIUNE .......................................................................................................... 3 

1. INTRODUCERE .......................................................................................................... 16 

1.1 Sfera geografică de aplicare a planului de acțiune ................................................... 17 

2. DEFINIȚIE, CARACTERIZARE ECOLOGICĂ ȘI RĂSPÂNDIRE ........................................ 19 

2.1 Definiția habitatului .................................................................................................. 19 

2.1.1 Definiția habitatului în conformitate cu Manualul de interpretare a habitatelor 
din Uniunea Europeană .................................................................................................. 19 

2.1.2 Definiția habitatului, în conformitate cu clasificarea habitatelor conform EUNIS 20 

2.1.3 Definiția habitatului pe baza listei europene de verificare a vegetației ............... 21 

2.1.4 Descrierea habitatului prevăzută în Lista roșie a habitatelor europene ............... 22 

2.2 Diferențe la nivel de țări și regiuni – probleme de interpretare .............................. 22 

2.3 Cerințe ecologice și nevoi în materie de gestionare ................................................ 23 

2.3.1. Pajiști uscate aflate la joasă altitudine, la mare altitudine și de coastă ............... 25 

2.4 Habitate înrudite ...................................................................................................... 26 

2.5 Specii înrudite ........................................................................................................... 29 

2.5.1 Plante ..................................................................................................................... 29 

2.5.2. Păsări .................................................................................................................... 31 

2.5.3 Amfibieni și reptile ................................................................................................. 32 

2.5.4 Nevertebrate ......................................................................................................... 33 

2.5.5 Mamifere ............................................................................................................... 38 

2.6 Servicii și beneficii ecosistemice ............................................................................... 38 

2.7 Distribuție geografică ............................................................................................... 41 

3. STADIU DE CONSERVARE, AMENINȚĂRI ȘI PRESIUNI .............................................. 47 

3.1 Stadiul de conservare și tendințele .......................................................................... 47 

3.2 Stadiul de conservare a habitatului în cadrul siturilor Natura 2000 ........................ 51 

3.3 Metodologii de evaluare a stadiului de conservare ................................................. 53 

Figura 6: Suprafața tipului de habitat 4030 în cadrul rețelei Natura 2000 în statele 
membre .......................................................................................................................... 53 

3.3.1 Valori de referință favorabile ................................................................................ 56 

3.4 Amenințări și presiuni ............................................................................................... 57 

3.4.1 Identificarea principalelor amenințări și presiuni asupra habitatului ................... 57 

3.4.2 Abandonarea pășunatului tradițional și acțiunile inadecvate de pășunat ............ 58 

3.4.3 Eutrofizarea și depunerile de azot ......................................................................... 59 

3.5 Efectele schimbărilor climatice................................................................................. 66 

3.6. Concluzii și recomandări .......................................................................................... 70 

4. OBIECTIVELE DE CONSERVARE ȘI GESTIONARE A HABITATULUI ............................ 72 

4.1 Cadrul și contextul general ....................................................................................... 72 

4.2 Obiectivul general al prezentului plan de acțiune .................................................... 72 

4.3 Stabilirea obiectivelor la nivel biogeografic și la nivel de țară ................................. 73 

4.4 Stabilirea obiectivelor la nivel național .................................................................... 75 

4.5 Stabilirea obiectivelor de conservare pentru siturile Natura 2000 .......................... 78 

4.6 Stabilirea obiectivelor în afara siturilor Natura 2000 ............................................... 80 



 

 

4.7 Stabilirea obiectivelor și a abordărilor în materie de gestionare într-o anumită arie
 80 

5. MĂSURI DE CONSERVARE ȘI DE REFACERE ............................................................. 82 

5.1 Principalele practici de gestionare pentru menținerea habitatului în stare bună ... 82 

5.1.1 Pășunat .................................................................................................................. 82 

5.1.2 Tăiere ..................................................................................................................... 85 

5.1.3 Ardere .................................................................................................................... 86 

5.1.4. Gestionarea impactului depunerilor de azot ....................................................... 90 

5.2 Refacerea și defragmentarea landelor ..................................................................... 91 

5.3 Gestionarea conservării și reabilitarea faunei sălbatice .......................................... 95 

5.4 Planificarea pentru gestionarea conservării într-o anumită zonă ............................ 99 

5.5 Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor și pentru identificarea 
zonelor prioritare de acțiune ........................................................................................ 103 

5.6 Principalele părți interesate pentru a defini și a pune în aplicare măsurile .......... 103 

5.7 Provocări, dificultăți și posibile soluții .................................................................... 104 

5.8 Concluzii și recomandări ......................................................................................... 104 

6. COSTURI, FINANȚARE ȘI INSTRUMENTE DE SPRIJIN ............................................. 107 

6.1 Costul măsurilor de conservare .............................................................................. 107 

6.1.1 Evaluarea costurilor ............................................................................................. 107 

6.2 Surse potențiale de finanțare ................................................................................. 108 

6.2.1 Finanțarea politicii agricole comune ................................................................... 108 

6.2.2 Proiecte LIFE ........................................................................................................ 112 

6.2.3 Fonduri structurale .............................................................................................. 113 

6.2.4 Alte abordări și instrumente de sprijin ................................................................ 113 

6.3 Principalele deficite și dificultăți legate de finanțare ............................................. 114 

6.4 Concluzii și recomandări ......................................................................................... 114 

7. MONITORIZARE ..................................................................................................... 115 

7.1 Metode de monitorizare a habitatului ................................................................... 115 

7.2 Monitorizarea eficacității planului de acțiune și a măsurilor de conservare ......... 116 

7.3 Revizuirea planului de acțiune ............................................................................... 116 

8. REFERINȚE .............................................................................................................. 118 

ANEXĂ ........................................................................................................................... 130 

1. Definirea tipului de habitat și probleme de interpretare ...................................... 130 

1.1 Definiție la nivel de țări ......................................................................................... 130 

1.2 Probleme de interpretare ...................................................................................... 133 

2. Metodologii de evaluare a stadiului de conservare în anumite state membre ....... 135 

 

 



 

1 

 

REZUMAT 

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 4030 – Pajiști 
uscate europene, prevăzut în anexa I, care este protejat în temeiul Directivei privind 
habitatele1. 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. 

Acest plan a fost elaborat în contextul acțiunii 7 din cadrul Planului de acțiune pentru 
natură, cetățeni și economie2, precum și în contextul acțiunii 4A din cadrul Inițiativei 
privind polenizatorii3. 
 

Pajiștile uscate europene (4030) sunt prezente pe aproape întregul continent european, 
din zona de câmpie până în zona de munte, găzduind un număr mare de specii 
periclitate. Aceste lande sunt în general asociate cu soluri bine drenate, sărace în 
nutrienți și acide. 

În cea mai mare parte, vegetația specifică pajiștii uscate europene este seminaturală, 
derivată din terenuri împădurite printr-un proces îndelungat de pășunat, tăiere și ardere 
de-a lungul mileniilor. Pentru menținerea habitatului în stare bună de conservare, 
principalele condiții care trebuie îndeplinite sunt menținerea fertilității solului la un nivel 
scăzut, cumulată cu niveluri adecvate de gestionare recurentă pentru prevenirea 
succesiunii.  

Suprafața totală raportată pentru acest tip de habitat la nivelul UE în 20134 era de 
aproximativ 25 500 km2, iar stadiul de conservare era necorespunzător în cea mai mare 
parte a ariei de extindere a habitatului, potrivit rapoartelor întocmite de statele membre 
pentru perioadele 2007-2012 și 2013-2018.  

Aproape 40 % din suprafața habitatului este inclusă în rețeaua Natura 2000. Starea de 
conservare din interiorul rețelei pare să fie mai bună decât în afara siturilor Natura 2000. 

Principalele amenințări la adresa acestui tip de habitat sunt:  

 Abandonarea sau diminuarea practicilor tradiționale de gestionare (pășunat, tăiere, 
decopertare, ardere) 

 Exploatarea necorespunzătoare a pășunilor (atât supraexploatarea, cât și 
subexploatarea pășunilor) 

 Depunerile de azot atmosferic și eutrofizarea 

                                                 
1 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică –
 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. 
2 COM(2017) 198 final.https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN și SWD(2017) 139 final, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf.  
3 COM(2018) 395 final. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor. Inițiativa UE privind polenizatorii. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1602063440158&uri=CELEX:52018DC0395R(01). 
4 Potrivit rapoartelor furnizate de statele membre în 2013, în temeiul articolului 17 din Directiva privind 
habitatele. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf
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 Împădurirea  
 Fragmentarea habitatului și reducerea conectivității habitatului sunt, de asemenea, 

considerate o amenințare la adresa acestui tip de habitat în unele țări. 

În general, aceste lande trebuie menținute prin gestionare regulată, prin pășunat 
extensiv sau tăiere, lucrări de decopertare sau terasament și/sau ardere controlată. 
Refacerea se impune și în scopul regenerării porțiunilor degradate și al extinderii zonei în 
anumite părți din aria lor de răspândire.  

Conservarea și gestionarea acestor habitate ar putea fi finanțate prin intermediul politicii 
agricole comune a UE (PAC). În special, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) este cea mai importantă sursă de finanțare pentru gestionarea landelor pentru 
biodiversitate în unele țări din UE, inclusiv prin măsuri de agromediu, formare pentru 
punerea în aplicare a măsurilor și investiții în refacere. Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) a fost utilizat pentru refacerea și gestionarea landelor în unele țări din 
UE. Programul LIFE reprezintă în continuare o sursă foarte importantă de finanțare 
pentru refacerea acestui tip de habitat. 

Obiectivul general al planului de acțiune este de a asigura menținerea sau readucerea sa 
la un stadiu corespunzător de conservare pe termen lung (până în 2030), precum și de a 
garanta perspective favorabile în contextul presiunilor și amenințărilor.  

Cadrul de acțiune prezentat în paginile care urmează indică obiective specifice și 
acțiunicheie pentru atingerea acestui obiectiv general. 

Următoarele secțiuni din prezentul document oferă informații mai detaliate referitoare la 
starea acestui habitat și la gestionarea conservării sale, inclusiv principalele recomandări 
care stau la baza cadrului de acțiune.  

Deși acest plan de acțiune se axează pe tipul de habitat 4030 – Pajiști uscate europene, 
este important să se aibă în vedere faptul că acest habitat este interconectat cu alte 
habitate și destinații ale terenurilor în medii complexe de peisaj, iar acest fapt se impune 
a fi avut în vedere în contextul planificării și punerii în aplicare a gestionării conservării. 
De asemenea, importanța acestui habitat pentru polenizatorii sălbatici este recunoscută 
în cadrul planului. 

Menținerea habitatelor și a speciilor necesită o abordare integrată, care are în vedere 
relațiile acestora cu sistemul socioecologic din care fac parte. O perspectivă amplă asupra 
peisajului ne permite să ținem seama de aceste raporturi de interdependență și ne 
sporește șansele de reușită în ceea ce privește conservarea mediului natural. 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_ro
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CADRU DE ACȚIUNE 

Cadrul de acțiune prezintă obiectivele și acțiunile-cheie ale prezentului plan de acțiune al 
UE. Acesta se bazează pe cerințele de mediu și pe caracterizarea acestui tip de habitat, pe 
stadiul său de conservare, pe principalele amenințări și presiuni, pe experiența dobândită 
în gestionarea conservării, precum și pe alte informații relevante prezentate în detaliu în 
următoarele secțiuni ale planului de acțiune.  
 
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), precum și garantarea unor 
perspective favorabile în contextul presiunilor și al amenințărilor. 

Obiective specifice pentru asigurarea conservării habitatului pe termen mediu și lung  

1. Menținerea actualei arii de extindere și preîntâmpinarea pierderilor și deteriorărilor 
ulterioare ale ariei habitatului 4030, asigurând gestionarea adecvată a ariilor în care 
este situat habitatul. 

2. Stabilirea unor obiective de conservare pentru tipul 4030 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 un nivel mai înalt. 

3. Stabilirea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare care se impun, inclusiv 
refacerea și, dacă este cazul, recrearea habitatului, în vederea atingerii obiectivelor 
de conservare definite la nivel biogeografic, național, precum și la nivel de sit. 

4. Asigurarea conectivității ecologice pentru tipul 4030 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 programelor de 
monitorizare în ceea ce privește tipul de habitat 4030. 

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 4030. 

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. 

Deși planul de acțiune identifică și promovează măsuri de conservare care vizează în mod 
specific tipul de habitat 4030, se impune aplicarea unei abordări integrate, care să țină 
seama în mod corespunzător de relațiile dintre acest habitat și alte habitate și destinații 
ale terenurilor, precum și de raporturile de interdependență cu sistemul socioecologic. Se 
recomandă o abordare din perspectiva peisajului, care să țină seama de aceste raporturi 
complexe de interdependență, în vederea menținerii sau a îmbunătățirii stadiului de 
conservare a acestui habitat și a speciilor asociate acestuia. 
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CADRU DE ACȚIUNE – PLANUL DE ACȚIUNE AL UE PRIVIND HABITATELE – 4030 Pajiști uscate europene 
 

Obiectivul 1: Menținerea actualei arii de extindere și preîntâmpinarea pierderilor și deteriorărilor ulterioare ale ariei habitatului 4030, asigurând 
gestionarea adecvată a ariilor în care este situat habitatul  

Acțiuni-cheie Activitățile, mijloacele și datele de intrare care se 
impun 

Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

1.1 Susținerea sistemelor de 
exploatare extensivă care aduc 
beneficii habitatului și 
menținerea sau restabilirea 
unor sisteme de gestionare 
adecvate (pășunat, tăiere, 
ardere controlată, acolo unde 
este necesar) și integrarea 
priorităților de conservare a 
landelor în alte tipuri de 
gestionare extensivă (a se vedea 
secțiunile 5.1, 6.2.1) 

 
 

1.1.1 Evaluarea riscurilor de pierdere a habitatului 
identificarea ariilor de habitat aflate în pericol de abandon 
sau de gestionare necorespunzătoare și întocmirea unui 
raport cu privire la amploarea potențialei pierderi și 
deteriorări a habitatului și la modul de abordare a 
acesteia. 

1.1.2 Identificarea și desemnarea domeniilor de 
intervenție prioritare în scopul de a asigura conservarea 
diversității habitatului și a comunităților caracteristice. 

1.1.3 Asigurarea faptului că planul strategic PAC include 
măsurile relevante identificate în Planul de acțiune privind 
habitatele și oferă o finanțare corespunzătoare pentru 
asigurarea unei gestionări adecvate a habitatului (a se 
vedea 6.2.1): 
- dezvoltarea programelor naționale de agromediu pentru 

a menține habitatul într-o stare bună și pentru a stimula 
participarea; încurajarea statelor membre în sensul 
asigurării unei acoperiri suficiente de către aceste 
programe a tipului 4030; 

- susținerea măsurilor de creștere a veniturilor provenite 
din sistemele agricole care mențin acest habitat; 

- furnizarea serviciilor de consultanță care promovează 
măsurile respective. 

1.1.4 Asigurarea posibilității de cofinanțare a tipurilor de 
habitate complete (complexe) (inclusiv toate stadiile 
corespunzătoare pajiștilor, dar și suprafețele acoperite 

Toate zonele în care 
habitatul este 
prezent, în special în 
regiunile/zonele în 
care habitatul este 
amenințat de 
abandonarea 
practicilor 
tradiționale, de 
pășunatul excesiv 
sau de împădurire. 

 

Autoritățile naționale 
și regionale 
competente în 
domeniile conservării 
naturii și agriculturii.  

Servicii de consiliere 
agricolă. 

Asociații de fermieri, 
grupuri de acțiune 
locală. 

Organizații și 
proprietari de 
terenuri care 
gestionează pajiști de 
interes militar, 
cinegetic și pentru 
trageri, autorități 
locale. 

Comisia Europeană 
(DG AGRI, DG ENV). 

Acțiuni pe 
termen scurt 
(în următorii 
doi ani) 
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parțial de tufăriș) în temeiul PAC. 

1.1.5 Colaborarea cu marii proprietari de terenuri în 
scopul integrării măsurilor de conservare a landelor în 
destinații prioritare ale terenurilor, și anume în scopuri 
militare, cinegetice sau recreative și în scopul de a 
identifica sinergii. 

1.1.6 Dezvoltarea mecanismelor de remunerare a 
administratorilor de terenuri pentru gestionarea 
landelor, care oferă produse și servicii apreciate de către 
societate. 

Obiectivul 1: Menținerea actualei arii de extindere și preîntâmpinarea pierderilor și deteriorărilor ulterioare ale ariei habitatului 4030, asigurând 
gestionarea adecvată a ariilor în care este situat habitatul (cont.) 

Acțiuni-cheie Activitățile, mijloacele și datele de intrare care se 
impun 

Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

1.2 Crearea 
mecanismelor/instrumentelor 
de prevenire a schimbărilor în 
ceea ce privește destinația 
terenurilor, în special 
împădurirea, care ar afecta 
habitatul din interiorul și din 
afara siturilor Natura 2000 (a se 
vedea secțiunea 3.4.1). 

 

1.2.1 Asigurarea faptului că niciun habitat nu se pierde 
din ariile în care este prezent, din cauza lipsei de sprijin sau 
a deteriorării generate pe fondul pășunatului excesiv 
(condiționalitate, programe ecologice, sprijin cuplat 
facultativ etc.). 

1.2.2 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. 

1.2.3 Asigurarea excluderii de la finanțare a oricăror 
măsuri care aduc un prejudiciu habitatului, precum 
conversia către alte destinații ale terenurilor, de exemplu 
împădurirea, zonele rezidențiale sau practicile de utilizare 
intensivă a terenurilor în zona landelor. 

1.2.4 Asigurarea posibilității și a facilitării regenerării sau 
refacerii landelor în urma unor etape forestiere succesive 

Toate zonele în care 
habitatul este 
prezent, în special în 
regiunile/zonele în 
care habitatul este 
amenințat de 
abandon, 
împădurire, 
schimbări în ceea ce 
privește destinația 
terenurilor și 
elaborarea unor noi 
proiecte/planuri. 
 

Autoritățile 
competente în 
domeniile conservării 
naturii și agriculturii. 

Comisia Europeană 
(DG AGRI, DG ENV). 

Acțiuni 
imediate (în 
cursul anului 
următor) 
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sau împăduriri (lipsa oricăror bariere juridice sau 
administrative în calea menținerii sau compensării 
distrugerii pădurilor). 

1.2.5 Facilitarea utilizării sistemelor de pășunat mixt în 
vederea menținerii landelor în cadrul peisajelor forestiere. 

1.3 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 
conservarea ariilor importante 
pentru acest habitat din afara 
rețelei Natura 2000. 

1.3.1 Asigurarea evaluării corespunzătoare a efectelor 
potențiale asupra acestui habitat în siturile Natura 2000, 
inclusiv impactul cumulativ al activităților multiple și al 
activităților în curs de desfășurare precum turismul și 
activitățile recreative. 

1.3.2 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 4030 din cauza evoluției (atât a 
infrastructurii din zonele rurale, cât și a extinderii urbane) 
și asigurarea câștigului net al habitatului.  

1.3.3 Identificarea și clasificarea zonelor importante 
pentru acest habitat în afara siturilor Natura 2000 care 
contribuie la coerența rețelei (a se vedea acțiunea 3.1). 

Autoritățile naționale 
și regionale pentru 
evaluarea impactului 
(evaluarea strategică 
de mediu - SEA și 
evaluarea impactului 
asupra mediului - 
EIA) și evaluarea 
corespunzătoare 
[articolul 6 
alineatul (3) din 
Directiva privind 
habitatele]. 
Autoritățile 
competente pentru 
planificarea 
strategică și 
amenajarea 
teritoriului și 
infrastructura 
verde/rețelele 
ecologice. 

Acțiuni 
imediate (în 
cursul anului 
următor) 
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1.4. Punerea în aplicare a unor 
măsuri care să asigure 
reducerea semnificativă a 
depunerilor de azot în zonele 
de răspândire a habitatului (a 
se vedea 5.1.4) și să reducă la 
minimum depunerile de 
pesticide din zonele adiacente. 

1.4. 1 Reducerea și reglementarea poluării aerului cu 
obiectivul pe termen lung de a nu depăși 
cantitățile/nivelurile critice care marchează limitele 
toleranței ecosistemelor.  

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

1.4.3 Revizuirea reglementărilor regionale și naționale 
privind calitatea aerului. 

1.4.4 Identificarea unor zone critice pentru habitat în 
ceea ce privește depunerile de azot și eutrofizarea. 

1.4.5 Crearea unor zone tampon între habitat și terenul 
arabil exploatat intensiv sau plantațiile forestiere unde 
este permisă utilizarea pesticidelor. 

1.4.6 Asigurarea faptului că bilanțul nutrienților este 
analizat în contextul oricărei propuneri de schimbare a 
destinației terenurilor în zonele adiacente care ar putea 
avea un impact asupra tipului de habitat 4030. Ar trebui să 
existe prezumția reducerii intrărilor de nutrienți. 

1.4.7 Punerea în aplicare a unor măsuri/acțiuni de 
atenuare având drept scop eliminarea nutrienților la 
nivel de teren, acolo unde este necesar, de exemplu 
înlocuirea acțiunilor de tăiere și ardere cu cele de 
decopertare în vederea eliminării nutrienților acumulați. 

Toate zonele în care 
habitatul este 
prezent și potențial 
afectat de depunerile 
de azot și de 
eutrofizare, în special 
în țările cele mai 
afectate, printre care 
BE, CZ, LU, NL, UK și 
DE. 

Autoritățile naționale 
și regionale 
competente în 
domeniile conservării 
naturii, agriculturii și 
controlului poluării. 

Acțiuni pe 
termen mediu 
(în următorii 
cinci ani) 
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Obiectivul 2: Stabilirea unor obiective de conservare pentru tipul 4030 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  

Acțiuni-cheie 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 și 4.4).  

 

2.1.1 Luarea în considerare a valorilor de referință 
favorabile (rezultatul acțiunii 5.2). 

2.1.2 Analizarea diversității ecologice a habitatului, 
inclusiv identificarea și răspândirea comunităților 
specifice, a comunităților rare și a subtipurilor, precum 
și a zonelor importante pentru conservarea diversității 
habitatului la nivelul UE. 

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

2.1.4 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). 

2.1.5 Identificarea principalelor presiuni și amenințări, 
inclusiv a potențialelor efecte ale schimbărilor 
climatice asupra habitatului.  

2.1.6 Discuții cu privire la metodologii, abordări și 
strategii în cadrul seminarelor de biogeografie. 

Toate regiunile 
biogeografice ale UE.  

Toate statele membre 
ale UE în care se află 
habitatul. 

Toate siturile Natura 
2000 desemnate 
pentru acest tip de 
habitat. 

Autoritățile 
competente în 
domeniile 
conservării naturii 
și agriculturii. 

Grupurile de lucru 
constituite la nivel 
biogeografic. 

Experți naționali. 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi 
ani). 
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2.2. Elaborarea unor strategii sau 
planuri naționale de conservare 
în scopul conservării și refacerii 
tipului de habitat 4030 (a se 
vedea 4.4 și 5.5).  

2.2.1 Analizarea relațiilor dintre pajiștile uscate și alte 
habitate și destinații ale terenurilor, precum și a 
raporturilor de interdependență cu sistemul 
socioecologic, în scopul de a promova măsuri strategice 
(din perspectiva peisajului sau la o scară adecvată) 
pentru menținerea sau îmbunătățirea stadiului de 
conservare a acestui habitat și a speciilor asociate 
acestuia.  

2.2.2 Identificarea zonelor prioritare și a acțiunilor-
cheie la nivel regional/național, atât în interiorul, cât și 
în afara rețelei Natura 2000, pentru a atinge un stadiu 
corespunzător de conservare în cadrul regiunii 
biogeografice și pentru a îmbunătăți conectivitatea 
habitatului. 

2.2.3 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. 

2.2.4 Identificarea acțiunilor care se impun în scopul de 
a crește rezistența la schimbările climatice a tipului de 
habitat 4030, având în vedere posibile variații ale ariei 
de extindere și amenințări suplimentare (a se vedea 
secțiunea 3.5).  

Toate regiunile 
biogeografice ale UE. 

Toate statele membre 
ale UE în care se află 
habitatul. 

Toate siturile Natura 
2000 desemnate 
pentru acest tip de 
habitat. 

Autoritățile 
competente în 
domeniile 
conservării naturii 
și agriculturii. 

Experți naționali. 

Asociații de 
fermieri, grupuri de 
acțiune locală. 

 

 

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 4.5).  

2.3.1 Analizarea rolului rețelei Natura 2000 și a 
importanței relative a fiecărui sit Natura 2000 pentru 
atingerea obiectivelor de conservare stabilite la nivel 
biogeografic și național. 

2.3.2 Dacă este necesar sau adecvat, revizuirea sau 
actualizarea obiectivelor de conservare pentru acest 
tip de habitat în cadrul siturilor Natura 2000 și stabilirea 
obiectivelor de conservare acolo unde acestea nu au 
fost încă stabilite. 

Toate regiunile 
biogeografice ale UE. 

Toate statele membre 
ale UE în care se află 
habitatul. 

Toate siturile Natura 
2000 desemnate 
pentru acest tip de 
habitat. 

Autoritățile 
competente în 
domeniile 
conservării naturii 
și agriculturii. 

Administratorii 
siturilor Natura 
2000. 

Asociații de 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi 
ani). 
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fermieri, grupuri de 
acțiune locală. 

Experți naționali. 
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Obiectivul 3: Stabilirea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare care se impun, inclusiv refacerea și, dacă este cazul, recrearea 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, promovarea, stabilirea, 
sprijinirea și punerea în 
aplicare a unor măsuri de 
conservare specifice, inclusiv 
refacerea și recrearea 
habitatului în zone adecvate (a 
se vedea secțiunea 5.2 din 
cadrul acestui plan de acțiune). 

3.1.1 Elaborarea, testarea și punerea în aplicare a 
unor orientări privind gestionarea habitatului prin 
variație regională, conform cerințelor. 

3.1.2 Stabilirea unor măsuri de conservare a 
habitatelor în cadrul planurilor de gestionare Natura 
2000 sau al altor instrumente de gestionare. 

3.1.3 Identificarea zonelor prioritare pentru refacerea 
habitatului, evaluarea fezabilității refacerii, precum și 
elaborarea și punerea în aplicare a unor planuri de 
refacere a landelor pentru tipul de habitat 4030. 

3.1.4 Dezvoltarea unor scheme de sprijin pentru 
punerea în aplicare a 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 (PAC și alte fonduri). 

3.1.5 Promovarea proiectelor integrate LIFE în scopul 
refacerii habitatelor în regiuni mai mari/întregi regiuni 
biogeografice. 

3.1.6 Promovarea proiectelor la scară mică sprijinite 
pe plan local care vizează refacerea sau conservarea 
habitatului în aria sa de extindere. 

3.1.7 Punerea în aplicare a monitorizării și a evaluării 
rezultatelor. 

Zonele prioritare 
identificate pentru 
refacerea habitatului 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 (de exemplu, 
peste 30 %). 

Autoritățile 
competente în 
domeniile 
conservării naturii și 
agriculturii. 

Asociații de fermieri, 
grupuri de acțiune 
locală. 

Autoritățile locale și 
urbaniștii. 

Măsuri de 
conservare: 
acțiuni pe 
termen scurt și 
mediu (în 
următorii 2-5 
ani) 

Pentru 
refacerea 
habitatului: 
acțiuni pe 
termen mediu 
și lung (5-10 
ani) 
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Obiectivul 4: Asigurarea conectivității ecologice la nivelul întregii arii de extindere a habitatului, inclusiv prin refacerea ariilor din afara rețelei, 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 defragmentare a tipului 
4030, inclusiv refacerea 
habitatului în afara siturilor 
Natura 2000 în zone care sunt 
importante pentru asigurarea 
conectivității ecologice la nivelul 
habitatului și al speciilor 
asociate (a se vedea 5.2). 

4.1.1 În vederea fragmentării și analizei conectivității 
habitatelor (rezultatele acțiunii 2.4), definirea rețelelor 
de habitate, identificarea zonelor-cheie și elaborarea 
unei strategii, a unui plan sau program care să vizeze 
îmbunătățirea conectivității ecologice între zonele de 
habitat și populațiile de specii asociate relevante. 

4.1.2 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. 

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

 

Autoritățile și 
organizațiile 
competente în 
domeniile 
conservării naturii 
și agriculturii, 
autoritățile de 
management 
pentru FEDR. 

Fermieri, grupuri 
de acțiune locală, 
părți interesate 
relevante. 

Experți naționali. 

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

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

4.2.2 Punerea în aplicare a unor măsuri de conservare 
specifice, inclusiv refacerea și recrearea habitatului în 
zonele adecvate, cu scopul de a preveni și de a reduce 
fragmentarea acestui habitat (în conformitate cu 
acțiunea 3.1). 

4.2.3 Asigurarea finanțării din diverse fonduri 
naționale și ale UE (FEADR, FEDR etc.) pentru a sprijini 
măsurile care se impun în scopul de a preveni și de a 
reduce fragmentarea acestui habitat. 
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Obiectivul 5: Îmbunătățirea cunoștințelor, a evaluării stadiului de conservare și a programelor de monitorizare în ceea ce privește tipul de habitat 4030  
 

Acțiuni-cheie  Activitățile, mijloacele, datele de intrare și resursele 
care se impun 

Sfera geografică de 
aplicare  

Responsabilități Calendar  

5.1. Îmbunătățirea cunoștințelor 
despre habitat și importanța 
acestuia pentru biodiversitate și 
pentru societate.  

5.1.1 Îmbunătățirea cartografierii habitatelor și a 
evaluării serviciilor ecosistemice.  

5.1.2 Diseminarea informațiilor relevante cu privire la 
serviciile și beneficiile pe care habitatul le oferă 
societății. 

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

Autoritățile 
competente în 
domeniul 
conservării 
naturii.  

Experți naționali. 

Rețele de experți 
(de exemplu, 
Rețeaua 
europeană pentru 
lande – „European 
Heathlands 
Network”) 

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

5.2. Promovarea armonizării 
metodologiilor de evaluare a 
stadiului de conservare, de 
monitorizare a habitatelor și de 
evaluare a amenințărilor și 
presiunilor, care permit 
efectuarea comparațiilor între 
țări, având în vedere 
variabilitatea habitatului în aria 
sa de extindere naturală (a se 
vedea secțiunile 3.3 și 3.4). 

 

5.2.1 Definirea valorilor de referință favorabile 
(Favourable Reference Values – FRV) pentru habitat. 

5.2.2 Împărtășirea și compararea metodelor utilizate 
în scopul evaluării stadiului de conservare în statele 
membre în care este prezent habitatul. 

5.2.3 Elaborarea unor standarde și metode convenite 
pentru evaluarea și monitorizarea stadiului de 
conservare în toate statele membre din aria de 
extindere. 

5.2.4 Promovarea identificării speciilor reprezentative 
de animale în cadrul evaluărilor și monitorizărilor 
periodice ale stadiului de conservare. Încurajarea 
statelor membre în sensul de a sprijini monitorizarea 
periodică a principalelor specii vizate găzduite de tipul 
de habitat 4030. 

5.2.5 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 4030 
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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.  

6.1.1 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.). 

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

6.1.3 Promovarea obiectivelor comune și a acțiunilor 
coordonate la nivelul statelor în vederea punerii în 
aplicare a Planului de acțiune al UE privind habitatele 
(4030). 

6.1.4 Sprijinirea și comunicarea la nivelul UE a rolului 
creșterii extensive a animalelor și a potențialului său 
impact pozitiv asupra biodiversității. 

Toate țările și regiunile 
în care este prezent 
habitatul. 

Autoritățile 
competente în 
domeniul 
conservării 
naturii. 

Experți naționali. 

Rețele de experți 
(de exemplu, 
Rețeaua 
europeană pentru 
lande –
 „European 
Heathlands 
Network”) 

 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi 
ani) 

6.2. Schimbul de informații între 
statele membre și regiuni cu 
privire la planurile de acțiune la 
nivel național/regional, 
experiențele acumulate în 
domeniul gestionării, proiecte 
de conservare și refacere, cele 
mai bune practici etc. 

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

6.2.2 Diseminarea și promovarea celor mai bune 
practici, a exemplelor evidențiate de studiile de caz din 
cadrul proiectelor și al inițiativelor care aduc beneficii 
habitatului în aria sa de extindere. 

Autoritățile 
competente în 
domeniile 
conservării naturii 
și agriculturii. 

Asociațiile de 
fermieri.  

Administratorii 
sitului. 

Experți naționali. 

Rețele de experți 
(de exemplu, 
Rețeaua 
europeană pentru 

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 
habitatul. 

6.3.1 Organizarea de ateliere și evenimente de 
biogeografie pentru compilarea și promovarea 
orientărilor privind cele mai bune practici.  

6.3.2 Elaborarea, distribuirea și promovarea unor 
orientări privind bunele practici, a unor orientări 
destinate fermierilor și altor administratori ai siturilor. 
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lande –
 „European 
Heathlands 
Network”) 

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

6.4.1 Revizuirea și analizarea unor scheme de sprijin și 
stimulente utilizate în diverse țări de către un grup de 
experți în cadrul procesului biogeografic. 

6.4.2 Întocmirea și punerea în aplicare a unor planuri 
regionale. 

6.4.3 Dezvoltarea unor proiecte de cooperare. 

Toate țările și regiunile 
în care este prezent 
habitatul. 

Autoritățile 
competente în 
domeniile 
conservării naturii 
și agriculturii. 

Asociații de 
fermieri, grupuri 
de acțiune locală. 

Acțiuni pe 
termen scurt (în 
următorii doi 
ani) 

 

 

Abrevieri: PAC = Politica agricolă comună. FEADR = Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. FEDR = Fondul european de dezvoltare regională. 
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1. INTRODUCERE 

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 UE5. În cadrul 
inițiativei privind polenizatorii (acțiunea 4A), Comisia și-a luat angajamentul de a dezvolta 
în continuare planuri de acțiune pentru speciile de polenizatori și habitatele cele mai 
amenințate cu dispariția enumerate în Directiva „Habitate”. 

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 4030 – Pajiști 
uscate europene, prevăzut în anexa I, care este protejat în temeiul Directivei privind 
habitatele6. Acesta este recunoscut drept unul dintre cele mai importante habitate pentru 
polenizatorii sălbatici. 

Aceste lande sunt prezente pe aproape întregul continent european, din zona de câmpie 
până în zona de munte, găzduind un număr mare de specii periclitate. 

Acest 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 sau 
regional 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 (care 
vizează combaterea eutrofizării, a depunerilor de azot etc.); 

- de către 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 landelor. 

Prezentul plan de acțiune cuprinde o descriere a acestui tip specific de habitat, astfel cum 
este protejat în temeiul Directivei privind habitatele, aria sa de răspândire și stadiul de 
conservare, precum și legăturile sale cu alte tipuri de habitate și specii protejate în temeiul 
directivelor UE privind natura7. Acesta analizează principalele amenințări și presiuni și 
prezintă cele mai importante acțiuni care se impun în sensul 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 monitorizare. 

                                                 
5Un plan de acțiune al UE a fost elaborat și în ceea ce privește habitatul 6210 Pajiști uscate seminaturale și 
facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) (*situri importante pentru 

orhidee). 
6 Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică. 
7 Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică) și Directiva privind păsările (Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor 

sălbatice). 
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Cu toate acestea, dat fiind că și alte tipuri de lande și tufărișuri se confruntă cu probleme și 
nevoi de conservare similare, prezentul plan de acțiune își poate dovedi utilitatea și în ceea 
ce privește gestionarea altor comunități de lande uscate, pajiști sau tufărișuri care nu se 
încadrează întocmai în definiția acestui tip de habitat. În special, pajiștile uscate atlantice 
de coastă cu Erica vagans(* 4040) reprezintă un tip de habitat prioritar, astfel încât 
măsurile avute în vedere în cadrul acestui plan de acțiune se pot aplica și în cazul 
respectivului tip de habitat.  

Comisia Europeană a publicat anterior orientări privind gestionarea altor tipuri de pajiști8.  

Aplicarea unei abordări din perspectiva peisajului și a unei abordări integrate în contextul 
punerii în aplicare a acțiunilor propuse va spori considerabil șansele de reușită în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor planului de acțiune. O abordare integrată ține seama de 
legăturile dintre habitate, specii și destinațiile terenurilor, precum și de raporturile 
complexe de interdependență la nivelul sistemului socioecologic.  
 
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 4030. În conformitate cu Listele de 
referință pentru regiunile biogeografice (aprilie 20189), habitatul este prezent în 24 de țări 
și 7 regiuni biogeografice (atlantică, alpină, boreală, a Mării Negre, continentală, 
mediteraneeană și panonică). 

Tabelul 1. Regiunile biogeografice și statele membre în care este prezent habitatul 4030  

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

ALP  X       X  X  X  X       X X X  

ATL  X   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   

MED        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; 
SK: Slovacia; UK: Regatul Unit. 

                                                 
8 A se vedea Gestionarea habitatelor Natura 2000, în special referitoare la 4010 Pajiști umede nord-atlantice 
cu Erica tetralix, 4050* Pajiști macaroneziene cu vegetație endemică, și 4060 Pajiști alpine și boreale. 
Disponibilă la adresa:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm. 
9 Liste de referință: https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4010_Atlantic_wet_heaths.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4010_Atlantic_wet_heaths.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9360_Macaronesian_laurel_forests.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4060_Alpine_Boreal_heaths.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2


 

18 

 
Figura 1: Numărul statelor membre în care tipul de habitat 4030 a fost raportat în Listele de 
referință ale regiunilor biogeografice  
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2. DEFINIȚIE, CARACTERIZARE ECOLOGICĂ ȘI RĂSPÂNDIRE 
 
2.1 Definiția habitatului 

2.1.1 Definiția habitatului în conformitate cu Manualul de interpretare a habitatelor din 
Uniunea Europeană 

Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană – EUR28 (CE, 2013) este un 
document de referință științific care furnizează definiții pentru toate tipurile de habitate 
cuprinse în anexa I la Directiva privind habitatele.  
 
4030 Pajiști uscate europene  

CLAS. PAL.10: 31.2 

Lande mezofile sau xerofile pe soluri silicatice, podzolice, în climatele umede, atlantic și 
subatlantic, ale câmpiilor și munților de mică altitudine din Europa vestică, centrală și 
nordică.  

Subtip: 

31.21 Lande submontane de Vaccinium-Calluna. Calluno-Genistion pilosae p.(Vaccinion 
vitisidaeae p.):Vaccinio myrtilli-Callunetum s.l. i.a.  
Lande bogate în specii de Vaccinium, de obicei cu Calluna vulgaris, din nordul și vestul 
Insulelor Britanice, lanțul munților hercinici și etajele mai joase ale Alpilor, Carpaților, 
Pirineilor și Cordilierei Cantabrice. 

31.22 Lande subatlantice de Calluna-Genista. Calluno-Genistion pilosae p.  

Lande joase de Calluna, adesea bogate în Genista, în cea mai mare parte a câmpiei 
germano-baltice. Formațiuni similare prezente în regiunile de munte britanice, în zonele 
montane înalte din bazinul Mediteranei de Vest și în ariile bogate în precipitații din Marea 
Adriatică sunt cel mai adesea incluse în această categorie. 

31.23 – Lande atlantice de Erica-Ulex. Ulicenion minoris; Daboecenion cantabricae p.; 
Ulicion 

maritimae p. 

Lande bogate în grozamă (Ulex) din zonele marginale atlantice. 

31.24 – Lande ibero-atlantice de Erica-Ulex-Cistus. Daboecenion cantabricae p.; Ericenion 
umbellatae p., Ericenion aragonensis; Ulicion maritimae p.; Lande aquitaniene de Genistion 
micrantho-anglicae p. cu cistacee. Lande iberice cu numeroase specii de iarbă-neagră (în 
special Erica umbellata, E. aragonensis) și verigei, cistacee și adesea Daboecia. Atunci când 
cistaceele și alți arbuști mediteraneeni capătă caracter predominant, aceștia trebuie 
clasificați în categoria tufărișuri sclerofile (32). 

31.25 – Lande boreo-atlantice de Erica cinerea. 

Specii de plante caracteristice: 31.21 – specii de Vaccinium, Calluna vulgaris; 31.22 –
 Calluna vulgaris, Genista anglica, G. germanica, G. pilosa, însoțite de specii de Empetrum 
nigrum sau de Vaccinium; 31.23 – Ulex maritimus, U. gallii, Erica cinerea, E. mackaiana, E. 

                                                 
10 Cod în conformitate cu „O clasificare a habitatelor Palearctice”, versiunea 1995.  
 



 

20 

vagans; 31.24 – Erica umbellata, E.aragonensis, E. cinerea, E. andevalensis, Cistus 
salvifolius, Calluna vulgaris; 31.25 – Erica cinerea. 

Categorii corespunzătoare 

– Clasificare în sistemul britanic: „Lande H1 Calluna vulgaris-Festuca ovina ”, „Lande H2 
Calluna vulgaris-Ulex minor”, „Lande H3 Ulex minor-Agrostis curtisii”, „Lande H4 Ulex gallii-
Agrostis curtisii”, „Lande H7 Calluna vulgaris-Scilla verna”, „Lande H8 Calluna vulgaris-Ulex 
gallii”, „Lande H9 Calluna vulgaris-Deschampsia flexuosa”, „Lande H10 Calluna vulgaris-
Erica cinerea”, „Lande H12 Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus”, „Lande H16 Calluna 
vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi”, „Lande H18 Vaccinium myrtillus- Deschampsia flexuosa” 
și „Lande H21 Calluna vulgaris- Vaccinium myrtillus-Sphagnum capillifolium”. 

– Clasificare în sistemul nordic: „Tip 5111 Rhacomitrium lanuginosum-Empetrum 
hermaphroditum”, „Tip 5113 Calluna vulgaris-Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idea”, „Tip 
5115 Calluna vulgaris”, „Tip 5116 Vaccinium myrtillus- Calluna vulgaris”, „Tip 5117 Calluna 
vulgaris-Hieracium pilosella”, „Tip 5131 Deschampsia flexuosa-Galium saxatile”, „Tip 5132 
Agrostis capillaris-Galium saxatile”. 
 
2.1.2 Definiția habitatului, în conformitate cu clasificarea habitatelor conform EUNIS 

În conformitate cu clasificarea habitatelor conform EUNIS11, acest tip de habitat (4030) 
corespunde în linii mari clasei F4.2 Pajiști uscate, care include următoarele subtipuri: 

Subtipul F4.21 – Lande submontane de Vaccinium-Calluna12. Sunt reprezentate de lande 
submontane sau, uneori, de câmpie sau de coastă, bogate în specii de Vaccinium, de obicei 
cu Calluna vulgaris, Nardus stricta, Luzula campestris și specii de Genista, din nordul şi 
vestul Insulelor Britanice, insulele nord-atlantice, fino-scandinave, lanțul munților hercinici 
și etajele mai joase ale Alpilor, Carpaților, Pirineilor și Cordilierei Cantabrice. În această 
unitate sunt cuprinse și formațiuni arbustive secundare, provenite în urma defrișării 
pădurilor acidofile de pin și de stejar. 

Subtipul F4.22 Lande subatlantice de Calluna-Genista13. Sunt reprezentate de lande joase 
de Calluna vulgaris, adesea bogate în specii de Genista, Armeria vulgaris, Jasione montana, 
Saxifraga granulata, Teucrium scorodonia, în cea mai mare parte a câmpiei 
germanobaltice, extinzându-se către sud și est până la Câmpia Panonică. Sunt incluse 
formațiuni similare prezente în regiunile de munte britanice, în zonele montane înalte din 
bazinul Mediteranei de Vest și în ariile bogate în precipitații din Marea Adriatică aflate sub 
această influență. În acest subtip este cuprinsă și vegetația din alianța Genistion pilosae. 

Subtipul F4.24 Lande ibero-atlantice de Erica-Ulex-Cistus14. Sunt reprezentate de lande 
aquitaniene cu cistacee și lande iberice cu numeroase specii de iarbă-neagră (în special 
Erica umbellata, E. aragonensis) și verigei, cistacee și adesea Daboecia. Atunci când 
cistaceele și alți arbuști mediteraneeni capătă caracter predominant, aceștia trebuie 
clasificați în categoria machia sau garigă (unitățile F5 sau F6). 

                                                 
11 http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp. 
12 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/774. 
13 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775. 
14 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/777. 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775
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Subtipul F4.23 Lande atlantice de Erica-Ulex15. Cuprinde lande bogate în grozamă (specii de 
Ulex) din zonele marginale atlantice ale Europei. 

Subtipul F4.25 Lande boreo-atlantice de Erica cinerea16. Sunt reprezentate de lande 
deschise, situate în nordul extrem al Europei Atlantice, la nord de aria de răspândire a 
grozamei, predominând speciile de Calluna vulgaris și Erica cinerea. 

2.1.3 Definiția habitatului pe baza listei europene de verificare a vegetației 

O versiune actualizată a EuroVegChecklist a fost publicată în 2016 (Mucina et al. 2016). 
Clasificarea revizuită a EUNIS a fost îmbinată cu EuroVegChecklist (Schaminée et al. 2018) 
după cum urmează17. 

Cod nou S42 [cod vechi F42] – Pajiștile uscate cuprind următoarele unități de vegetație 
menționate în EuropVegChecklist: 
ULI-01A – Ericion cinereae Böcher 1940 
ULI-01B – Ulicion Malcuit 1929 
ULI-01C – Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Mart. 1979) Rivas-Mart. et al. in Loidi et 
al. 1997 
ULI-01D – Ericion umbellatae Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952 
ULI-01F – Stauracanthion boivinii (Rivas-Mart. 1979) Rivas-Mart. et al. 1999 
ULI-02B – Calluno-Genistion pilosae P. Duvigneaud 1945 
ULI-02C – Euphorbio-Callunion Schubert ex Passarge 1964 
ULI-02D – Genisto pilosae-Vaccinion Br.-Bl. 1926 

Aceste unități de vegetație acoperă mai multe habitate prevăzute în anexa I (EIONET 2016): 
2310 Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Genista 
2320 Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Empetrum nigrum 
4030 Pajiști uscate europene 
4040* Pajiști uscate atlantice de coastă cu Erica vagans 

                                                 
15 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/776.  
16 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/778. 
17 http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Schaminee_etal2018_EEA-Report-Forest-Scrub-Grasslands.pdf. 
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Minsmere-walberswick heaths and marshes SSSI-Suffolk. © Natural England. Peter Wakely 
 

2.1.4 Descrierea habitatului prevăzută în Lista roșie a habitatelor europene 

Acest tip de pajiște uscată formată din formațiuni subarboricole, graminee și plante 
ericoide și genistoide, este caracteristic climatului blând, umed din regiunea atlantică a 
Europei, prezent pe soluri silicatice, adesea podzolice, însă rareori sau niciodată îmbibate 
cu apă.  

Acest habitat este răspândit în principal în Europa atlantică, o regiune cu climat oceanic, 
precipitații abundente și zonă continentală joasă, care se extinde și către zonele interioare 
de pe continent, în anumite zone montane silicioase și pe câmpii nisipoase. Habitatul a fost 
întreținut în mod tradițional prin pășunat, tăierea arbuștilor și prin ardere, în peisaje largi 
tip mozaic împreună cu alte lande și pajiști umede. Aproape pretutindeni, habitatul se află 
sub amenințarea unui declin în ceea ce privește practicile tradiționale de gestionare și 
schimbarea destinației terenurilor, în special împădurirea. Pajiștile uscate sunt evaluate ca 
fiind o categorie vulnerabilă, astfel cum prevede Lista roșie a habitatelor europene 
(EIONET, 2016). 

2.2 Diferențe la nivel de țări și regiuni – probleme de interpretare 

Toate țările care găzduiesc acest tip de habitat au elaborat o definiție adaptată 
caracteristicilor lor specifice (de exemplu, componența speciilor, sol, altitudine), inclusiv în 
ceea ce privește subtipurile. Exemple de definiții puse la dispoziție de unele țări și anumite 
probleme de interpretare sunt prevăzute în anexa 1.  

Deși, din punct de vedere fizionomic la nivel de peisaj, acest habitat pare relativ uniform și, 
prin urmare, nu ar trebui să prezinte probleme de interpretare, realitatea este alta. 
Problemele de interpretare pot fi legate de relația ecologică strânsă și de intergradarea 
pajiștilor uscate cu alte tipuri de habitate, precum comunități de lande (de exemplu, 4010 
pajiști umede, 4060 pajiști alpine și boreale), dune (de exemplu, 2140, 2310 și 2320), 
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turbării, tufărișuri sau suprafețe împădurite (de exemplu, formațiuni de Juniperus) și pajiști 
(de exemplu, 6230 formațiuni ierboase bogate în specii de Nardus, 6210 pajiști uscate 
seminaturale). Pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea 2.4 care urmează privind 
habitatele înrudite. 

Cu toate acestea, există anumite elemente și componente comune care pot fi avute în 
vedere în scopul de a defini și de a distinge acest tip de habitat, care sunt descrise succint 
în cele ce urmează. 

Tabelul 2. Caracteristici, elemente și componente specifice habitatului (4030) Pajiști uscate 
europene  

Aspect, fizionomie Vegetație de arbuști pitici, dominată de iarbă neagră. 

Specie Specii de Calluna vulgaris, Erica (de exemplu, E. cinerea), specii 
de Vaccinium, specii de Ulex. 

Sol Soluri acide18, nisipoase (sau argilo-nisipoase), cu drenare 
liberă, sărace în nutrienți 

Altitudine De la regiuni de șes până la regiuni montane (de exemplu, de 
la nivelul mării până la 1 900 m deasupra nivelului mării în 
Spania). 

Problemele legate de definirea habitatelor și de interpretare ar necesita o dezbatere mai 
amplă, care ar putea avea loc, de exemplu, în cadrul procedurii seminarului de biogeografie 
Natura 2000. 
 

2.3 Cerințe ecologice și nevoi în materie de gestionare 

Pajiștile uscate europene (4030) sunt în general asociate cu soluri bine drenate, sărace în 
nutrienți, cu soluri acide sau cel puțin cu soluri sărace în nutrienți la nivel superficial. 

Flora și fauna specifice pajiștilor uscate variază în funcție de climă, fiind, de asemenea, 
influențate de altitudine, aspect, condiții pedologice (în special caracterul bazic și 
potențialul de drenare), influența maritimă și intensitatea practicilor de gestionare (de 
exemplu, pășunat și ardere). Există variații de la tipurile sudice la tipurile nordice de pajiști 
uscate (de exemplu, pajiștile sudice sunt mai bogate în specii decât pajiștile nordice), 
existând în egală măsură diferențe și între formele vestice (oceanice) și cele estice (mai 
continentale). 

În cea mai mare parte, vegetația specifică pajiștii uscate europene este seminaturală, 
derivată din terenuri împădurite printr-un proces îndelungat de pășunat și ardere. 
Cerințele-cheie privind menținerea habitatului în stare bună de conservare sunt 

                                                 
18 Cu toate acestea, în Marea Britanie există „pajiști calcifile sau calcaroase”, care sunt prezente în zone 
stâncoase pe loess sau acoperite cu alte depozite acide, având un caracter mai mult sau mai puțin 

permanent. Acestea sunt incluse în Sistemul național de clasificare a vegetației (National Vegetation 

Classification) în clasa H8c și, prin urmare, reprezintă un tip de pajiște uscată europeană. Vegetația este un 
mix de specii calcifuge și specii calcicole, care sunt rare și în mare măsură dependente de o gestionare 
adecvată. Și în ceea ce privește tipul de pajiște H10d, formele de pajiște uscată bogate în specii sunt prezente 
acolo unde depozitele acide de suprafață se suprapun cu materiale calcaroase, cum sunt rocile calcifile sau 
moderat bazice, de exemplu pe insula Rum din Hebridele interioare. Aceste lande conțin combinații 
neobișnuite de specii de iarbă neagră și pajiști calcaroase, printre care sânziana nordică Galium boreale, 
perișorul intermediar Pyrola media, murul de stâncă Rubus saxatilis, iarba șopârlelor Persicaria vivipara și 
verigelul Orobanche alba. 
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menținerea fertilității solului la un nivel scăzut, cumulată cu niveluri adecvate de pășunat, 
tăiere a arbuștilor și decopertare și/sau ardere recurentă pentru prevenirea succesiunii.  

Stațiile primare ale acestui tip de habitat sunt, cel mai probabil, legate de stâncile de coastă 
din zona sud-vestică a Europei Atlantice, acolo unde solurile puțin adânci din habitatele 
stâncoase oferă condiții propice pentru prevenirea succesiunii și chiar un refugiu adecvat 
pentru supraviețuire în pleistocen. Alte lande primare cu Calluna pot fi prezente în văile 
largi ale râurilor fluvio-glaciare, legate de dune continentale care aparțin tipurilor de 
habitate 2310 și 2320. 

În Europa Centrală și de Est (de exemplu, în Republica Cehă), unele formațiuni naturale 
prezente pe stânci și grohotișuri dominate de specia Vaccinium sunt incluse în categoria 
pajiștilor uscate europene (4030). 

În majoritatea situațiilor din stațiile sale primare, acest habitat este asociat cu un regim 
specific de perturbări bine definit, îndelungat și intens. Landele au apărut ca urmare a 
defrișărilor inițiale realizate de omul neolitic și, dacă au rezistat, aceasta se datorează 
exclusiv practicilor de gestionare intensivă care împiedică revenirea lor la stadiul de 
tufărișuri și suprafețe împădurite (Webb 2001). Materialele vegetale precum iarba-neagră, 
ferigile, grozama și turba au fost utilizate pentru ardere, acoperiș, așternut sau nutreț 
pentru animale (Webb 1986).  

Pășunatul, tăierea, arderea, decopertarea și desțelenirea solului au fost principalele practici 
puse în aplicare de om pe suprafața landelor din timpuri străvechi și, în prezent, 
abandonarea zonelor rurale și relaxarea acestor activități au generat succesiunea 
secundară și au dus la dispariția acestora în multe zone. Multe dintre zonele care au fost în 
trecut și sunt și astăzi acoperite de pajiști sunt formațiuni arbustive secundare apărute în 
urma unor astfel de intervenții umane și fac parte dintr-un peisaj cultural (Gimingham & de 
Smidt, 1983; Webb, 1986). 

Prezența recurentă a focului este considerată esențială pentru menținerea acestui habitat 
în anumite părți ale ariei sale de extindere (Gimingham 1972; Webb 1986; Ojeda 2009a). În 
mod ideal, nu se dovedește necesară (și nici oportună) utilizarea niciunei practici de 
gestionare post-ardere, cu excepția controlării intervenției excesive a erbivorelor ungulate 
(vânat și viu) (Ojeda 2018). Cu toate acestea, în landele acoperite cu iarbă din plin ori 
situate în apropierea suprafețelor împădurite, de exemplu cu Pinus și Betula, există riscul 
ca gramineele și arborii să capete caracter predominant, chiar și după ce au loc arderi 
dirijate. Apoi este necesară gestionarea post-ardere, în special pășunatul.  

La fel ca multe specii care provin din ecosisteme predispuse la incendii naturale, Calluna 
prezintă o germinație adaptată la fum, ceea ce ar putea fi considerat un răspuns evolutiv la 
regimul de incendiu antropogen. Potrivit unui studiu efectuat de Vandvik et al. (2014). 
germinația indusă de fum la specia Calluna este existentă în cazul populațiilor landelor de 
coastă incendiate potrivit practicilor tradiționale, însă inexistentă în cazul populațiilor care 
se găsesc liber în natură, provenite din alte habitate în care incendiile naturale sunt rare. 

De asemenea, este important de menționat faptul că unele subtipuri necesită gestionare 
specifică – de exemplu, în Scoția, pajiștile încadrate la subtipul Calluna vulgaris-
Arctostaphylos uva-ursi trebuie să fie arse periodic sau vor dispărea. 
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Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că producerea unor incendii frecvente poate avea 
un impact negativ în ceea ce privește pierderea biodiversității și eroziunea solului (a se 
vedea secțiunea 3.4.5 Producerea și stingerea incendiilor). 

Arboreturile abandonate vor fi colonizate mai devreme sau mai târziu de arbuști înalți și de 
arbori. Procesul de încetinire/împiedicare a proceselor succesive poate fi realizat prin 
eliminarea periodică a biomasei pentru a contracara reîmpădurirea și a reduce creșterea 
cantității de nutrienți din cauza poluanților (în special a emisiilor de azot).  

Pajiștile uscate formează subarboret dens, în care poziția dominantă depinde de tipul de 
gestionare: frecvența ridicată a incendiilor în combinație cu pășunatul conduce la poziția 
dominantă a gramineelor, chiar și la un fel de pajiște cu puțini arbuști pitici sau chiar deloc, 
pajiștile acide (Nardo-Galion, Nardo-Agrosition); cosirea regulată în absența pășunatului 
conduce la dominația speciilor de iarbă-neagră, grozamă și ferigi (în special Pteridium 
aquilinum), în cadrul unui tratament orientat în mare măsură către obținerea unor cantități 
mari de material vegetativ propice așternuturilor pentru animale și îngrășămintelor 
organice naturale (EIONET, 2016). 

Pajiștile uscate, ca și alte tipuri de lande, constituie un ecosistem dinamic. Succesiunile în 
stadii incipiente au o importanță deosebită pentru comunitățile de nevertebrate și de 
licheni, dependente de structurile de vegetație deschisă și de porțiunile de teren lipsite de 
vegetație, fără deșeuri vegetale (Webb et al., 2010). În momentul în care coronamentul 
este închis de arbuști de ericacee, valoarea sa de habitat pentru speciile specifice este într-
o foarte mare măsură redusă. Prin urmare, se impune o practică de gestionare recurentă, 
care oprește succesiunea. Cu toate acestea, pajiștile care s-au dezvoltat de-a lungul unei 
perioade îndelungate de timp fără perturbări majore sprijină, de asemenea, o comunitate 
specială de lande cu specii proprii și caracteristici specifice ale solului (Bijlsma et al., 2013). 
Prin urmare, o pajiște bine dezvoltată ar trebui să fie constituită, în mod ideal, dintr-un 
mozaic de porțiuni acoperite de Calluna în diversele sale etape de dezvoltare.  

Pajiștea uscată este parte a unui peisaj complex care a evoluat și s-a extins ca urmare a 
interacțiunilor intensive dintre procesele naturale și cele antropice (Gimingham & de 
Smidt, 1983; Webb, 1986). Rezultatul general a fost un peisaj extrem de dinamic și 
eterogen, cu o mare diversitate de specii.  

Definirea obiectivelor de conservare și selectarea măsurilor de gestionare corespunzătoare 
ar trebui să țină pe deplin seama de mozaicul dinamic al peisajului și de procesele care stau 
la baza acestuia. 
 
2.3.1. Pajiști uscate aflate la joasă altitudine, la mare altitudine și de coastă 

În ceea ce privește caracterizarea ecologică și nevoile de gestionare, se pot distinge trei 
categorii principale de pajiști uscate, care corespund unor condiții diferite și se referă la 
sisteme de gestionare distincte, și anume pajiști aflate la joasă altitudine, la mare altitudine 
și de coastă. În general, pajiștile sunt supuse unor presiuni și nevoi de gestionare diferite.  

Pajiștile aflate la joasă altitudine s-au dezvoltat în urma defrișării zonelor împădurite 
preistorice și au rămas libere de-a lungul secolelor prin pășunat, ardere și tăiere. Întrucât 
valoarea economică a acestor utilizări a scăzut, o suprafață considerabilă a pajiștii s-a 
pierdut în favoarea agriculturii, a silviculturii, a construcției de locuințe, a extracției de 
minereuri și a altor utilizări.  
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Pajiștea de joasă altitudine are ca punct de referință pajiștea aflată la mare altitudine, însă 
poate fi definită prin limita superioară a ariei destinate agriculturii, găzduind în general o 
gamă diversă de păsări, de reptile și de nevertebrate, altele decât cele care se găsesc în 
zona pajiștilor montane. Cu toate acestea, în practică, rareori există o delimitare ecologică 
clară între landele de șes și cele de munte, deoarece vegetația prezintă schimbări 
permanente de la șes la munte, sub influența unei serii de factori, în special temperatura, 
cantitatea de precipitații și regimul de expunere la soare, care, la rândul lor, influențează 
caracteristicile solului. 

În ceea ce privește pajiștile uscate de coastă, acestea sunt considerate, în general, un 
habitat natural, de exemplu, pe stâncile de coastă din zona sud-vestică a Europei Atlantice, 
acolo unde solurile puțin adânci și stâncoase previn succesiunea, nefiind necesare practici 
de gestionare recurentă pentru conservarea acestora. O situație similară este întâlnită la 
formațiunile naturale prezente pe stânci și grohotișuri în Europa de Est, descrise anterior 
(de exemplu, în Republica Cehă). 

Presiunile sunt susceptibile de a fi generate pe fondul supraexploatării pajiștilor înalte și al 
subexploatării pajiștilor joase (de exemplu, în Regatul Unit). Prin urmare, este posibil ca 
pajiștile înalte să necesite un nivel de exploatare mai scăzut decât pajiștile joase. De 
asemenea, poate fi necesar a fi avut în vedere pășunatul cervidelor și/sau al altor mamifere 
sălbatice, care interacționează cu pășunatul animalelor erbivore, în special în zona landelor 
înalte.  

 

2.4 Habitate înrudite 

Vegetația pajiștilor uscate europene (4030) este adesea în tranziție sau formează un 
mozaic cu diferite tipuri de vegetație. Se găsește în complexele de dune, lande și pajiști, sau 
la un loc cu arii ocupate de turbării, tufărișuri și zone împădurite (Cordingley et al. 2016).  

Următoarele tipuri de habitate pot fi asociate sau în legătură cu pajiștile uscate europene 
(4030), pot avea nevoi similare în materie de gestionare sau pot influența într-o oarecare 
măsură gestionarea acestora. 

2140 * Dune fixe decalcificate cu Empetrum nigrum. 
Lande decalcificate pe dune fixe în care vuietoarele au caracter predominant, aflate pe 
coastele Mării Nordului și ale Mării Baltice. Pajiști de coastă naturale sau, la origine, 
neîmpădurite, prezente în situri cu expunere la vânt. Spre deosebire de Calluna vulgaris, 
Empetrum nigrum poate tolera o cantitate limitată de acumulare de sol nisipos, 
reacționând prin formarea de noi rozete de frunze peste cele vechi. Sunt incluse aici 
landele de coastă cu Empetrum nigrum pe solurile din Geest (de exemplu, la Cuxhaven, 
Germania), ca ultime rămășițe, aflate pe cale de dispariție, ale acestui tip de habitat19. 

2150 * Dune fixe decalcificate atlantice (Calluno-Ulicetea) 
Dune decalcificate atlantice care găzduiesc specii atlantice, cum ar fi specii de Erica ciliaris 
și Ulex din alianțele Ulicion minoris, Calluno-Genistion sau Ericion umbellatae. 

2310 Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Genista (dune continentale, vechi și 
decalcificate) 

                                                 
19 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2140.html. 
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Pajiști uscate pe dune continentale decalcificate sau sărace în calciu, dominate de arbuști 
pitici (Calluna vulgaris, Genista anglica, Genista pilosa), de obicei cu tufărișuri răzlețe20.  

2320 Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Empetrum nigrum (dune continentale) 
Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Empetrum nigrum pe dune continentale. Criteriul 
de delimitare a acestui tip de habitat este reprezentat de caracterul predominant al speciei 
Empetrum nigrum pe dune continentale. 

2330 Vegetație psamofilă uscată cu pășuni deschise de Corynephorus și Agrostis 
Vegetația psamofilă uscată cu pășuni deschise de Corynephorus și Agrostis formează un 
mozaic cu pajiștile uscate europene pe depozite acide aluvionare. Cerințele în materie de 
gestionare sunt similare, constând în principal din perturbări ale solului (desțelenirea fiind 
mai adecvată pentru habitatul 2330, iar inversarea stratului superior al solului pentru 
habitatul 4030).  

2340 Dune continentale panonice 
În Slovacia, dunele continentale panonice formează un mozaic cu pajiștile uscate europene 
pe dune de nisip acid în zona militară Záhorie. Cerința în materie de gestionare este 
similară, iar gestionarea refacerii a fost realizată pentru ambele habitate (de exemplu, a se 
vedea proiectul LIFE06 NAT/SK/000115).  

4010 Pajiști umede nord-atlantice cu Erica tetralix 
Pajiști umede nord-atlantice și central-europene și lande mlăștinoase cu erica cu clopoței 
(Erica tetralix). Delimitarea ar trebui să se bazeze pe prezența vegetației descrise anterior. 
În Germania, suprafața acoperită de Calluna nu trebuie să depășească 50 % din suprafața 
acoperită de arbuști pitici (în cazul în care Calluna acoperă o suprafață mai mare de 50 %, 
vegetația ar trebui încadrată la tipul 4030 – pajiști europene uscate, de la zonele de plat la 
cele montane)21. În schimb, acest lucru nu se aplică în Regatul Unit, acolo unde suprafața 
acoperită de Calluna nu poate depăși 50 % în ceea ce privește tipul 4010. 

4020 Pajiști umede atlantice temperate cu Erica ciliaris și Erica tetralix. 
În condiții de climă umedă, pajiștile uscate sunt înlocuite cu pajiștile umede atlantice (4010, 
4020). Acestea găzduiesc în comun anumite specii, iar arboreturile degradate din pajiștile 
uscate sunt adesea foarte asemănătoare cu arboreturile degradate din pajiștile umede. 
Eutrofizarea solului prin depunerile ridicate de nutrienți atmosferici amenință ambele 
habitate, deși această amenințare este mai accentuată în cazul pajiștilor umede decât al 
celor uscate, probabil din cauza capacității reduse de drenare a solului caracteristică celor 
dintâi. 

4040* Pajiști uscate atlantice de coastă cu Erica vagans. 
Pajiști de coastă din zonele temperate cu Erica vagans și Ulex europaeus pe soluri bine 
drenate, cu excepția formațiunilor maritime prostrate. Acesta este un tip de habitat uscat 
prioritar, iar practicile recomandate de gestionare în cadrul acestui plan de acțiune pot fi 
valabile și în cazul său. 

4060 Pajiști alpine și boreale 
Formațiuni arbustive pitice sau prostrate din etajele subalpin și alpin pe soluri silicioase sau 
calcaroase. Dominate de specii de ericacee, Dryas octopetala, și ienupăr pitic Juniperus 
nana. Adesea, vegetația pitică cuprinde o pondere mare de licheni (printre altele, 

                                                 
20 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2310.html. 
21 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4010.html. 
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Cladonia). Acest tip include pajiști pitice ericoide alpine, pajiști Vaccinium-Empetrum și 
pajiști Dryas. Delimitarea pajiștilor uscate de câmpie de zonele montane (4030) se bazează 
pe amplasarea lor într-o treaptă de altitudine diferită și pe prezența unor elemente de floră 
subalpină22. 

5130 Formațiuni de Juniperus communis pe lande sau pajiști calcaroase  
Habitatul 4030 poate fi întâlnit uneori în mozaic cu formațiuni de Juniperus communis. Se 
știe că ambele au cerințe ecologice și nevoi în materie de gestionare foarte similare. Cu 
toate acestea, practicile de gestionare sunt diferite, deoarece prezența Juniperus face ca 
utilizarea arderii să fie mai problematică, în vreme ce acțiunile de pășunat sau de tăiere 
sunt mai adecvate. Formațiunile de Juniperus communis de la nivelul de câmpie până la 
nivelul de munte pot corespunde succesiunii fitodinamice a pășunilor mezofile sau xerofile 
calcaroase, a terenurilor pășunate sau a pârloagelor lăsate necultivate de Festuco-
Brometalia (CE 2013, Cooper et al. 2012) sau, în special în zonele de șes nisipos silicios, 
până la etapele de succesiune a landelor din clasa Nardo-Callunetea, după abandonarea 
pășunatului sau în condiții de pășunat de intensitate extrem de scăzută.  

6120 Pajiști calcaroase din nisipuri xerice și 2330 Vegetație psamofilă uscată cu pășuni 
deschise de Corynephorus și Agrostis 
Habitatul 4030 poate fi prezent în complexele de dune, lande și pajiști, de exemplu în 
zonele de instruire militară din Polonia, astfel încât se impune conservarea în comun a 
acestora. 

6210 Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase 
(Festuco-Brometalia) 
În Italia, habitatul 6210, în special subtipul acidofil 34.34, formează un mozaic cu pajiștile 
uscate europene pe soluri de nisip și pietriș, unde pot fi prezente porțiuni de vegetație 
pionieră (Thero-Airion) în combinație cu porțiuni de vegetație matură (Koelerio-Phleion). 

6230 Formațiuni ierboase bogate în specii de Nardus, dezvoltate pe substraturi silicioase în 
zone montane (și în zone submontane, în Europa continentală) 
Habitatul 4030 este în general distribuit în contact cu tipul de habitat 6230 Formațiuni 
ierboase bogate în specii de Nardus, dezvoltate pe substraturi silicioase în zone montane 
(de exemplu, în România) și în zone submontane (în Europa continentală), unde pășunatul 
este necesar într-o anumită măsură. Din păcate, anumite regimuri de pășunat pot avea 
efecte negative asupra conservării tipului 4030, dat fiind că generează modificări la nivelul 
cantității scăzute de nutrienți și al acidității substratului. În Slovacia, comunitățile de 
Genisto pilosae-Vaccinion creează cele mai frecvente tranziții cu comunitățile de pășuni de 
Nardo-Agrostion tenuis, care aparțin habitatului 6230. 

8240 Lespezi calcaroase 
În anumite părți din aria sa de extindere, habitatul 4030 poate face parte dintr-un habitat 
complex, care poate fi format din blocuri din roci calcaroase amestecate cu pajiști uscate, 
lande, mici turbării etc. 

9190 Păduri acidofile de stejar bătrân cu Quercus robur pe câmpii nisipoase 
În zonele nordice de șes nisipos (de exemplu, în Germania, Danemarca și Polonia), pădurile 
acidofile de stejar cu Quercus robur, uneori și cu Quercus petraea și amestec de Fagus 
sylvatica constituie vegetația naturală potențială a pajiștii cu Calluna, care se dezvoltă 

                                                 
22 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4060.html. 
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atunci când pajiștea cu Calluna nu mai este gestionată. Aceste păduri pot prezenta 
suprafețe considerabile acoperite cu Calluna vulgaris, alături de o serie de plante și 
graminee acidofile, în comun cu habitatul 4030. 

9330 Păduri de Quercus suber și 9230* Păduri de stejar galițio-portugheze cu Quercus robur 
și Quercus pyrenaica 
În regiunea mediteraneeană, habitatul landelor uscate este prezent, în general, pe pante, 
creste și vârfuri montane înalte. Mai jos, pe pantele medii și inferioare, putem găsi păduri 
de stejar de plută (Quercus suber) (habitatul 9330). Aceste păduri au fost în cea mai mare 
parte gestionate în mod extensiv pentru plută încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, și este 
posibil ca aria lor să fi fost extinsă antropic până la habitatul pajiștilor uscate. La altitudini 
mari (peste 750 m deasupra nivelului mării), în regiuni cu pante protejate de vânt și medii 
răcoroase, landele uscate sunt înlocuite cu păduri de foioase de stejar Quercus pyrenaica 
(habitatul 9230). 
 

2.5 Specii înrudite 

Unele specii incluse în anexele II, IV și V la Directiva privind habitatele și în anexa I la 
Directiva privind păsările sau speciile protejate la nivel național au o legătură strânsă cu 
habitatul și pot necesita cerințe speciale de gestionare pentru conservarea acestora.  
 
2.5.1 Plante 

Diverse specii de plante cu valoare de conservare pot fi prezente pe pajiști uscate în diferite 
țări.  

În Belgia, următorii taxoni enumerați în anexa V la Directiva privind habitatele își au 
habitatul, integral sau în mare parte, în regiunea landelor: Arnica montana, Lycopodiaceae, 
Cladonia subgen. Cladina. 

În Danemarca, următoarele specii enumerate în anexa V pot fi prezente în legătură cu 
landele uscate: Cladonia ciliata var. ciliate, Diphasiastrum tristachyum, Lycopodium 
annotinum, Arnica montana, Cladonia arbuscula, Cladonia portentosa, Cladonia stygia 

Plantele endemice sunt neobișnuite în landele din Italia, cu câteva excepții precum 
Euphrasia cisalpina pe soluri uscate (Martignoni, 2014). În general, perturbarea suprimă 
concurența împrejmuind plantele și oferă micro-situri pentru implantare. Pe de altă parte, 
lichenii care aparțin în cea mai mare parte genului Cladonia sunt prezenți în mod frecvent, 
iar speciile caracteristice landelor de joasă altitudine au adesea o valoare biogeografică și 
de conservare (Gheza, 2018; Gheza et al., 2018) 

În Franța există 18 subtipuri de pajiști uscate cu o diversitate de specii de plante, inclusiv 
numeroase specii cu valoare de conservare (Bensettiti et al. 2005). 

În Germania, pe lângă caracterul predominant al speciei Calluna vulgaris (combinată în 
anumite regiuni cu Chamaespartium saggitale, Chamaecytisus supinus și, uneori, Agrostis 
capillaris, cu Molinia caerulea în landele umede), unele formațiuni arbustive importante de 
Arnica montana sunt prezente în cadrul acestui habitat. Printre speciile caracteristice se 
numără o serie întreagă de Lycopodiaceae, tufișuri pitice ericoide, rogoz și graminee. Un 
întreg grup de plante rare sau în declin își împarte teritoriul cu porțiuni rămase de 
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formațiuni ierboase cu specii de Nardus (6230) aflate la joasă altitudine, precum Antennaria 
dioica, Botrychium lunaria, Nardus stricta sau Potentilla erecta. 

Mușchii și lichenii sunt o prezență frecventă în pajiștile uscate. Anumiți mușchi, precum 
Dicranum polysetum, D. scoparium, Hypnum jutlandicum sau Pleurozium schreberi pot avea 
caracter predominant, alții aparțin setului de specii caracteristice landelor cu Calluna, de 
exemplu Polytrichum juniperium și P. piliferum. Stadiile mai vechi și mai puțin perturbate 
ale habitatului pot acumula, de asemenea, o acoperire considerabilă de specii 
caracteristice preponderent din genurile Cladonia (de exemplu, C. stellaris, C. arbuscula) și 
Cetraria (de exemplu, C. ericatorum, C. aculaeata). Anumite specii de ciuperci care preferă 
solurile nisipoase, sărace în nutrienți, se numără printre speciile caracteristice habitatului 
4030. 

În Polonia, printre plantele rare și amenințate la nivel local, asociate acestor habitate, se 
numără: Genista germanica, Genista pilosa, Scabiosa ochroleuca, Arctostaphyllos uva-ursi 
(specifice pentru anumite subtipuri), Lycopodium clavatum, Lycopodim tristachyum, și 
Botrychium lunaria. 

În Spania, landele mediteraneene, în special cele care se găsesc în zona Strâmtorii 
Gibraltar, sunt deosebit de bogate în specii endemice, de exemplu Drosophyllum 
lusitanicum (Gil-López et al. 2017, 2018), o specie de plantă carnivoră asociată incendiilor 
recurente (Paniw et al. 2017). 

Teucrium scorodonia, un element subatlantic și un taxon extrem de rar întâlnit în Munții 
Tríbeč este prezent numai în Slovacia, în cadrul alianței Euphorbio cyparissiae-Callunion 
vulgaris. Cu toate acestea, planta este foarte răspândită în alte zone atlantice, de exemplu 
în landele și alte medii acide din Regatul Unit.  

În Regatul Unit, numeroase formațiuni arbustive pitice ericoide asociate pajiștilor uscate 
sunt prezente și în alte habitate bogate în formațiuni arbustive pitice, inclusiv tufișuri și 
zone împădurite, însă specia strugurii-ursului Arctostaphylos uva-ursi are o prezență rară 
sau inexistentă în zonele umbroase, iar specia rară „blue heath” Phyllodoce caerulea 
(specie vulnerabilă înscrisă pe Lista roșie din Regatul 
Unit), este restrânsă la zona pajiștii H18 Vaccinium 
myrtillus-Deschampsia flexuosa (Jackson & McLeod, 
2000). Acest tip de pajiște uscată este extrem de 
restrâns la nivelul Regatului Unit, fiind asociat doar 
cu habitatul 4030 situat în nordul extrem. În plus, 
Genista anglica (specie potențial amenințată, 
înscrisă pe Lista roșie din Regatul Unit) este 
restrânsă la zona pajiștilor uscate și umede 
(Rodwell, 1981). Perișorul intermediar Pyrola media 
(specie rară, vulnerabilă la nivel național), este 
asociat îndeaproape cu pajiștea uscată, în special cu 
formele bogate în specii ale pajiștilor H16 Calluna 
vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi (Calluno-Genistion 
pilosae în Mucina et al 2016) cu măzărichea amară 
Lathyrus linifolius și cu iarba Sfântului Ioan 
Hypericum pulchrum. În Anglia, numeroase specii 
care prezintă motive de îngrijorare în materie de 

 

Strugurii-ursului Arctostaphylos uva-ursi.  
©Mike Smedley, SNH 
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conservare la nivel național depind de lande. Printre acestea se numără 21 de specii de 
plante vasculare, 10 specii briofite, 3 specii de licheni și 1 specie de ciuperci (Web et al 
2010). Pajiștea H21b situată în partea de nord-vest a Scoției este extrem de bogată în 
briofite oceanice, inclusiv specii rare. 

O parte dintre licopodiacee sunt asociate îndeaproape cu pajiștile uscate și habitatele 
înrudite, unde frecvența incendiilor nu este prea ridicată. În Scoția, printre acestea se 
numără speciile de cornișor Lycopodium annotinum (specie rară la nivel național) și 
șerpușor Diphasiastrum complanatum ssp. issleri (specie rară la nivel național). Printre alte 
plante vasculare rare, prezente ocazional în pajiștile uscate, în absența sau cu o frecvență 
foarte scăzută a incendiilor, se numără cupa-vacii Linnaea borealis (specie rară la nivel 
național) și mesteacănul pitic Betula nana (specie rară la nivel național). 

În Suedia, ariile landelor cu valoare naturală ridicată găzduiesc speciile Genista, Gentiana 
pneumonanthe și Pedicularis sylvatica, în special în zonele costiere din vestul Suediei. 
 

2.5.2. Păsări 

Pajiștile uscate europene oferă un habitat pentru speciile de păsări amenințate sau rare, 
dintre care multe sunt enumerate în anexa I la Directiva privind păsările. 

Silvia de tufiș (Sylvia undata), ciocârlia de pădure (Lullula arborea) și caprimulgul 
(Caprimulgus europaeus) sunt în general asociate cu pajiștile uscate.  

 

 
Caprimulg (Caprimulgus europaeus). © Natural England. Allan Drewitt 

Alte specii menționate în anexa I sunt prezente în pajiștile uscate din diferite părți ale UE, 
printre care următoarele: 
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- cocoșul de mesteacăn (Lyrurus tetrix): în mozaicuri de pajiști, păduri de pin și pajiști, în 
Țările de Jos, Germania și Suedia; 

- cioara alpină (Pyrrhocorax pyrrhocorax): pajiști maritime în vestul Regatului Unit, în 
Irlanda, în nord-vestul Franței, în ariile montane și costiere din nord-vestul Spaniei. 

- sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio): Franța, nordul Peninsulei Iberice, Țările de Jos, 
Germania și Suedia. 

În pajiștile uscate din Regatul Unit sunt prezente și următoarele specii: potârnichea de 
tundră (Lagopus scoticus), eretele vânăt (Circus cyaneus), șoimul de iarnă (Falco 
columbarius), inărița cu cioc galben (Carduelis flavirostris), ciuful de câmp (Asio flammeus), 
mărăcinarul mare (Saxicola rubetra) și ploierul auriu (Pluvialis apricaria) (Webb et al 2010). 

cocoșul de mesteacăn (Lyrurus tetrix) și acvila de munte (Aquila chrysaetos) sunt asociate în 
mod special cu regiunea Highlands din Scoția (Scottish Highlands), iar culicul mic (Numenius 
phaeopus) și lupul de mare atlantic (Stercorarius skua) sunt asociate cu mlaștinile maritime 
din nordul Scoției (Jackson & McLeod 2000).  

În Belgia (Valonia), 8 specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva privind păsările 
înregistrează populații reproducătoare permanente în regiunea landelor. Patru dintre 
acestea (Lyrurus tetrix, Caprimulgus europaeus, Saxicola rubetra, Lanius excubitor) au 
suferit reduceri substanțiale în ceea ce privește efectivul populației și o diminuare a ariei de 
reproducere în ultimele decenii, în principal ca urmare a pierderii și fragmentării 
habitatelor de reproducere adecvate. Pluvialis apricaria este o specie de reproducere cu 
caracter extrem de neuniform (sfârșitul secolului trecut în departamentul Hautes-Fagnes) 
la extremitatea sudică a ariei sale de răspândire la nivel global. Circus cyaneus și Jynx 
torquilla nu înregistrează un declin, însă reprezintă în continuare specii extrem de rare, cu 
populații reproducătoare fragile, în vreme ce Lullula arborea este, de asemenea, o specie 
rară, care beneficiază însă de proiecte de restabilire a populației. Reabilitarea landelor prin 
intermediul proiectelor LIFE a contribuit deja la menținerea și/sau creșterea numărului de 
habitate disponibile. Cu toate acestea, se impune continuarea acțiunilor de restaurare, 
însoțite și de abordarea altor amenințări, cum ar fi densitatea ridicată în mod artificial a 
mistreților, care distrug genitorii. 

Fragmentarea și deteriorarea habitatului au un impact direct asupra speciilor de păsări care 
utilizează acest habitat ca situri de reproducere. 
 
2.5.3 Amfibieni și reptile 

Numeroase reptile și amfibieni prezintă legături strânse cu pajiștile, printre care o serie de 
specii protejate la nivel european, de exemplu broasca râioasă dungată Bufo calamita, 
șarpele de alun Coronella austriaca și șopârla de câmp Lacerta agilis. Printre alte specii de 
reptile caracteristice se numără vipera comună Vipera berus, care face obiectul unor 
preocupări crescânde în materie de conservare în numeroase țări europene, șopârla de 
munte Zootoca vivipara și năpârca Anguis fragilis. 

În Regatul Unit, landele sudice reprezintă singurul habitat care susține toate cele șase specii 
indigene din Regatul Unit, inclusiv șopârla de câmp (Lacerta agilis) și șarpele de alun 
(Coronella austrica). Reptilele au nevoie de habitate de pajiști mature, care să le ofere 
condiții favorabile, de exemplu, cel puțin 1 % soluri lipsite de vegetație care nu sunt însă 
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neconsolidate sau călcate în picioare, având cel puțin 80 % din suprafață acoperită cu iarbă-
neagră, pentru șopârla de câmp și șarpele de alun23.  

Habitatul adecvat pentru aceste specii se poate pierde din cauza gestionării 
necorespunzătoare sau a lipsei gestionării, inclusiv pe fondul acțiunilor inadecvate de 
pășunat și ardere (de exemplu, astfel cum s-a raportat în Anglia în temeiul articolului 17). 
Trebuie avute în vedere și aspecte legate de gestionarea vârstei vegetației (adesea prin 
raportare la scară și intensitate), precum și conservarea și gestionarea adecvată a 
habitatelor pentru o serie de specii de amfibieni, de exemplu bălțile (a se vedea 
secțiunea 5.3 privind gestionarea faunei sălbatice). 
 

  
Șopârla de câmp. © Natural England-Allan Drewitt Șarpele de alun. © Natural England-Allan Drewitt 

 
2.5.4 Nevertebrate 

Trebuie subliniată larga diversitate a faunei nevertebrate asociată acestui tip de habitat, 
care este în egală măsură în relație cu condițiile fizice de drenare corespunzătoare și cu 
solurile acide cu conținut redus de nutrienți, care dau naștere pajiștilor uscate europene 
(4030). Această relație poate fi stabilită prin intermediul plantelor specifice asociate 
habitatului, dintre care speciile de iarbă-neagră, cu precădere Calluna vulgaris, reprezintă o 
componentă majoră, sau doar în baza condițiilor fizice. Aceste condiții fizice sunt deosebit 
de relevante pentru speciile de nevertebrate prezente în extremitățile nordice ale ariei lor 
de extindere: landele pun la dispoziție arii mai calde la nivel local în perioada martie-
septembrie, dar care pot fi mai reci în celelalte luni. Într-o anumită măsură, acestea 
simulează un regim climatic continental. Multe dintre speciile dependente în primul rând 
de condițiile fizice sunt animale de pradă și, în cazul în care se află la marginea ariilor lor de 
răspândire, sunt adesea înscrise pe listele roșii naționale.  

Această analiză a speciilor de nevertebrate specifice habitatului 4030 are în vedere un 
număr mic de specii reprezentative pentru fiecare grup de nevertebrate, luând act de 
aceste două influențe – exclusiv condițiile fizice și asocierea cu plantele, după caz. 

Aranea – păianjeni. Aceștia sunt cu toții prădători și, prin urmare, sunt asociați cu condițiile 
fizice specifice habitatului 4030, speciile fiind mult mai răspândite în extremitățile sudice 

                                                 
23 Tabele privind condiții favorabile (Favourable Condition Tables – FCT) pentru aceste specii prevăzute în 
siturile de interes științific special – SISS din Dorset (Dorset Sites of Special Scientific Interest – SSSI). 
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ale ariei lor de răspândire, în special în zonele în care sunt prezente pășuni cu vegetație 
uscată și rară.  
- Păianjeni Eresus (3 specii foarte înrudite). Aceștia țes rețele de pânze și par a avea o 

prezență rară, limitată la habitatul 4030 și la habitate similare la nivelul întregii lor arii 
de răspândire. Masculii sunt de culoarea roșu aprins, femelele sunt negre și mai mari 
ca dimensiune. Aceștia sunt înscriși pe lista roșie în mai multe state membre. 

- Philaues chrysops, un păianjen săritor cu pată roșie. Deși este înscris pe lista roșie în 
mai multe țări și asociat landelor, nu prezintă legături strânse cu acestea, ci mai 
degrabă cu habitate stâncoase sau nisipoase, cu vegetație rară în general. Asocierea sa 
cu lande situate în partea de nord a ariei de răspândire se datorează nevoii sale de 
căldură. În sudul regiunii este larg răspândit, fiind o prezență obișnuită. 

- Cheiracanthium pennyi, un păianjen sac, are caracteristici similare. În condițiile în care 
cele două amplasamente din Regatul Unit constituie în cea mai mare parte habitate 
clasice 4030, acesta este mai larg răspândit în habitatele uscate și calde la nivelul 
Europei. 

- Oxyopes ramosus, păianjenul linx, este prezent în vegetația matură de Calluna vulgaris 
din nordul Europei. Specia se camuflează foarte bine cu ramurile Calluna. 

- Rhysodromus histriois este o altă specie adaptată la iarba-neagră matură. 

  
Oxyopes ramosus. © Jørgen Lissner Rhysodromus histriois. © Jørgen Lissner 

Neuroptera – Leii-furnicilor (și altele). Leii-furnicilor sunt animale de pradă. Larvele creează 
mici adâncituri în solul nisipos și se poziționează în partea de jos, așteptându-și prada să 
cadă în capcană. Aceasta înseamnă că sunt adesea asociate cu habitatul 4030 având în 
vedere proprietățile fizice ale solurilor. 

Orthoptera – Lăcuste și greieri. Acest grup de insecte este strâns legat de locuri calde, 
numeroase specii fiind prezente în regiunea landelor, precum și în alte habitate uscate și 
calde. În timp ce Chorthippus vagans este cunoscută sub denumirea de „Heath 
Grasshopper” (lăcusta de pajiște) în Regatul Unit, aceasta este denumită „Steppe 
Grasshopper” (lăcusta de stepă) în alte zone din Europa. De asemenea, specia Stenobothrus 
lineatus este prezentă atât în habitatul 4030, cât și în habitatul 6210, ca și Decticus 
verrucivorus.  

Lepidoptera – Fluturi și molii. Acestea au larve care se hrănesc cu plante, fiind limitate în 
număr mare la plante strâns înrudite (sau chiar la una singură), cele mai multe fiind 
asociate extrem de strâns cu habitatul 4030.  
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- Euphydryas aurina, o larvă a fluturelui auriu, este înscrisă pe lista roșie din Polonia, 
fiind asociată ariilor nordice și montane ale habitatului 4030, unde crește planta cu 
care se hrănește aceasta, și anume Arctostaphylos uva-ursi. 

- Anarta mrytilli, un fluture de noapte (din familia Noctuidae), este larg răspândit în 
habitatul 4030 și limitat în mare măsură la acest habitat, unde larvele se hrănesc cu 
lăstari de Erica și Calluna. 

- Entephria caesiata se hrănește cu Erica, Calluna și Vaccinium (toate făcând parte din 
familia Ericaceae). Acesta are o distribuție nordică și montană la nivelul habitatului 
4030. 

- Printre speciile caracteristice pajiștilor în care cresc strugurii-ursului (H16 în Regatul 
Unit) se numără Macaria carbonaria, Coranarta cordigera și Coleophora arctostaphyli. 
Aceste specii de molii pot fi prezente și în habitatul 4060 Pajiști alpine și boreale, iar la 
nivelul habitatului 4030 se găsesc pe treapta de altitudine a pajiștilor în care cresc 
strugurii-ursului. 

- Plebejus argus, un fluture albastru, este bine-cunoscut în Regatul Unit ca fiind asociat 
furnicilor din grupul Lasius niger la nivelul habitatului 4030. Cu toate acestea, este 
cunoscut ca fiind asociat și cu anumite furnici din grupul Lasius niger, într-o gamă largă 
de tipuri de pășuni din întreaga Europă, prezența sa fiind (rareori) constatată și la 
nivelul habitatului 6201 în Regatul Unit. Acesta pare a fi un alt caz în care insecta este 
specifică habitatului la extremitățile ariei sale de răspândire. 

- Rhogades pruni este o molie din familia Zygaenidae, a cărei larvă se hrănește cu 
Vaccinium, Calluna și Andromada (toate făcând parte din familia Ericaceae). Deși este 
larg răspândită în Europa, nu este cunoscută în Regatul Unit. 

- Fluturele verde Callophrys rubi are larve care se hrănesc cu Vaccinium 
myrtillus, Calluna vulgaris și cu diverse alte plante. Gama largă de plante cu care se 
hrănește înseamnă că acest fluture poate utiliza o gamă largă de habitate, inclusiv 
lande, terenuri mlăștinoase și luminișuri în zone împădurite. 

- Endromis versicolora, o molie din familia Endromidae, se hrănește cu mesteacăn tânăr 
în zonele calde. Aceasta este larg răspândită în arii montane, inclusiv în habitatul 4030, 
însă este extrem de sensibilă la tranziția succesivă către zonele împădurite. Ca atare, îi 
este specifică nevoia menținerii unei varietăți de soiuri de vegetație în etape succesive, 
altele decât iarbă-neagră. 

- Petrophora chlorosata, o specie de molii, se hrănește cu rădăcini de Pteridium 
aquilinum, o plantă care este considerată adesea o problemă pentru habitatul 4030, în 
special în zona atlantică. 

- Maculinea alcon este prezentă în zona pajiștilor uscate din zonele costiere localizate în 
vestul Suediei. 

Heteroptera – gândaci. Majoritatea se hrănesc cu hrană vegetală, însă mulți dintre aceștia 
sunt și prădători, unii chiar în mod exclusiv; sunt iubitori de căldură în mare parte, 
ajungând la maturitate la sfârșitul verii. Prin urmare, aceștia depind atât de caracteristicile 
fizice, cât și de cele legate de vegetația specifică habitatului 4030. 
- Ulopa reticulata, o insectă fitofagă, este un organism specializat care se hrănește cu 

iarbă-neagră. Aceasta este limitată la nord-vestul Europei, astfel încât nu se extinde în 
toate ariile habitatului 4030 avut în vedere în cadrul acestui plan de gestionare. 

- Coranus sub-apterus, gândacul-asasin, este o specie de pradă asociată habitatului 
4030. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_myrtillus
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_myrtillus
https://en.wikipedia.org/wiki/Calluna_vulgaris
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- Kleidocerys ericae, gândacul de pământ, este asociat îndeaproape cu vegetația de 
iarbă-neagră, hrănindu-se prin lujer și capsulele de semințe. 

- Orthotylus ericetorum, gândac din familia Capsidae, se hrănește cu seva speciilor de 
iarbă-neagră și este prezent într-o varietate de microhabitate la nivelul tipului 4030. 

Coleoptera – cărăbuși. Atât speciile fitofage, cât și speciile de pradă sunt caracteristice 
tipului de habitat 4030. 
- Lochmaea suturalis, gândacul de frunze. Larvele se hrănesc cu frunze de Calluna și pot 

provoca defoliere masivă, în special atunci când plantele ajung la maturitate sau 
ulterior. Adulții zboară primăvara și, în această perioadă, constituie o mare parte din 
sursa potențială de hrană pentru păsările insectivore prezente în habitatul 4030.  

- Micrelus ericae, o specie de gărgăriță, se hrănește cu flori de iarbă-neagră.  
- Cicindela sylvatica, cărăbușul-tigru, are larve care se poziționează în vizuini, așteptând 

ca insectele să treacă pe deasupra sa, moment în care le prinde. Acesta este strâns 
legat de habitatele calde și, în consecință, este asociat strâns cu habitatul 4030, în 
special în partea de nord a ariei sale de răspândire. 

- Neliocarus sus, gărgărița viței de vie. Această specie de gărgărițe are o larvă care se 
hrănește cu rădăcinile de iarbă-neagră și adulții sunt cel mai adesea prezenți în 
vegetația de iarbă neagră, ceea ce sugerează faptul că aceasta este principala sursă de 
hrană vegetală în stadiul larvar. 

- Cryptocephalus punctiger, o specie de cărăbuș cu carapace protectoare. Adulții se 
hrănesc cu puieți, în special de mesteacăn, caracteristici vegetației habitatului 4030. 
Larvele se hrănesc cu frunzele moarte ale acestora. Puieții adecvați nu trebuie să aibă 
densitate scăzută, astfel încât să fie menținute condiții calde de temperatură 
dedesubtul lor. 

În Spania, numeroase specii endemice de Coleoptera (Calathus asturiensis, Cryobius 
cantabricus, Nebria asturiensis și Pterostichus cantaber), care sunt limitate geografic la 
Cordiliera Cantabrică, sunt prezente în lande dominate de Calluna vulgaris, Erica australis și 
E. arborea (Cuesta et al., 2006). 

Diptera – muște. Există atât specii de pradă, cât și specii erbivore/detritivore prezente la 
nivelul habitatului 4030, printre care: 
- Nephratoma sullingtonensis, o specie din familia Tipulidae. Larvele se hrănesc în stratul 

humic de sub vegetația de iarbă-neagră, în lande uscate, dezvoltându-se pe soluri 
însorite, nisipoase. 

- Empis vitripennis, o specie din familia Empididae. Aceasta apare frecvent în zona 
vegetației de iarbă-neagră înflorită, însă există foarte puține informații de natură 
biologică în ceea ce o privește. Se pare că aceasta a evoluat din ciuperci de tip 
„puffball”, colectate de pe suprafața landelor. 

- Chrysotoxum octomaculatum, o specie din familia Syrphidae. Aceasta este o specie 
rară în aria sa de răspândire la nivel european și, potrivit informațiilor disponibile, este 
limitată la habitatul 4030. Acest lucru se poate datora asocierii sale cu anumite specii 
de furnici, întrucât larvele acesteia se hrănesc cu afide asociate cuiburilor de furnici. 

- Lasiopogon cinctus, o specie de muscă răpitoare. Larvele acesteia sunt animale de 
pradă, prezente în soluri afânate, nisipoase, iar specia este, prin urmare, caracteristică 
tipului de habitat 4030. 
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- Thyridanthrax fenestratus, o specie de muscă-albină. Această muscă-albină este un 
parazit pe pupa viespii de nisip, Ammophila pubescens, specie restricționată habitatului 
4030 (a se vedea mai jos). 

Aculeate Hymenoptera – furnici, albine și viespi. 
Numeroase specii de albine (și cleptoparaziții lor) sunt caracteristice acestui habitat, multe 
dintre ele colectând în principal polen provenit de la speciile de iarbă-neagră sau de la alte 
Ericaceae (genurile Calluna, Erica, Vaccinium etc.). De exemplu, în cadrul unui studiu 
efectuat în Franța au fost identificate 57 de specii diferite de albine, viespi, sirfide și muște 
care vizitează Calluna vulgaris, iar studiile anterioare efectuate în Belgia și Țările de Jos au 
relevat un număr similar de specii (Descamps et al. 2015). Multe dintre aceste specii sunt 
înscrise pe listele roșii la nivel național și european. Iată câteva exemple: 
- Andrena fuscipes, o specie de albină-miner din familia Andrenidae, colectează polen 

numai de la flori de iarbă-neagră, fiind astfel restricționată în mare măsură la habitatul 
4030. Andrena lapponica este asociată în principal cu specii de Vaccinium, fiind 
prezentă în zona pajiștilor umede, uscate și nisipoase. 

- Colletes succinctus, o altă specie de albină-miner din familia Colletidae, colectează în 
egală măsură polen numai de la flori de iarbă-neagră (deși poate prezenta un oarecare 
grad de plasticitate ca răspuns la presiunile exercitate de mediul înconjurător).  

- Epeolus cruciger, o specie de albină-cuc din familia Apidae, este un cleptoparazit 
asociat albinelor din grupul Colletes succinctus, fiind astfel restricționată în mare 
măsură la habitatul 4030. 

- Nomada rufipes, o altă specie de albină-cuc din familia Apidae, este un cleptoparazit 
pentru specia Andrena fuscipes (dar și pentru multe alte albine-miner Andrena). Cel 
mai frecvent apare în habitatul 4030. 

- Bondarii Bombus jonellus și Bombus magnus sunt prezenți într-un număr foarte mare 
în zona landelor, manifestându-și preferința pentru florile de iarbă-neagră (deși apar și 
în alte habitate).  

- Ammophila pubescens, o specie de viespe de nisip din familia Ammophilinae. Această 
viespe își aprovizionează cuibul numai cu omizile câtorva specii de larve din familia 
Geometridae care se hrănesc cu iarbă-neagră, în special Anarta myrtilli (a se vedea mai 
sus). 

- Crossocerus wesmaeli, o specie de viespe din familia Crabronidae. Cuibul acestei specii 
este aproape întotdeauna săpat în soluri fine, nisipoase și, prin urmare, cel mai 
frecvent apare în habitatul 4030. Aceasta își aprovizionează cuibul cu musculițe. 

Mollusca – limacși și melci24. Datorită nevoii lor ridicate de calciu, melcii nu sunt o 
componentă majoră a ecosistemelor landelor. 
- Ponentina subvirescens poate apărea frecvent în zona pajiștilor britanice și irlandeze 

din regiunea sud-vestică a Atlanticului, o specie nouă de Ponentina fiind descoperită 
recent în habitate similare din Portugalia. Limacșii sunt prezenți într-un număr mult 
mai mare. 

- Arion ater, un limax de mari dimensiuni, negru sau portocaliu, se remarcă cu precădere 
în zona landelor după ploaie. 

- Geomaculatus maculosus, limaxul din Kerry, este prezent în habitate acide, inclusiv 
4030, din Irlanda până în Spania. Cu toate acestea, este în general asociat cu habitate 

                                                 
24 Contribuția lui Martin Willing, Conchological Society of Great Britain and Wales (Societatea de 
conchiliologie din Marea Britanie și Țara Galilor). 
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împădurite situate către sudul ariei lor de răspândire. Această moluscă este inclusă în 
anexa IV la Directiva privind habitatele. 

82 de specii de nevertebrate care prezintă motive de îngrijorare în materie de conservare 
sunt asociate landelor de joasă altitudine din Anglia (Webb et al. 2010). Cea mai mare parte 
a acestora necesită terenuri lipsite de vegetație și vegetație scundă, tipică etapelor 
anterioare ale succesiunii. Ssymank et al. 1998 (ediție revizuită pentru 2020 în curs de 
pregătire) și Offer et al. 2003 furnizează, de asemenea, liste detaliate de specii 
caracteristice pajiștilor. 

2.5.5 Mamifere 

Pajiștile uscate reprezintă un habitat important pentru iepurele alb Lepus timidus, specie 
menționată în anexa V) în anumite regiuni din Europa. 
 

2.6 Servicii și beneficii ecosistemice 

Ecosistemele landelor se numără printre cele mai vechi peisaje culturale din Europa și 
găzduiesc o pondere uriașă de biodiversitate, specifică siturilor deschise, acide. Acestea 
sunt, de asemenea, peisaje cu o valoare de conservare ridicată.  

Pe lângă valoarea excepțională a landelor din punct de vedere al conservării naturii, 
acestea oferă servicii ecosistemice importante pentru societate. Valoarea atașată acestor 
servicii s-a schimbat de-a lungul timpului (Morán-Ordóñez et al. 2013). În prezent, stocarea 
carbonului și a azotului, alimentarea apelor subterane sau recunoașterea acestora ca 
peisaje cu valoare recreativă ridicată devin din ce în ce mai importante (van der Wal et al. 
2014). 

Valoarea biodiversității și furnizarea de servicii ecosistemice selectate (stocarea geologică a 
dioxidului de carbon, natura recreativă, estetică și valoarea lemnului) au fost analizate pe 
porțiuni de lande joase în comitatul Dorset din estul Angliei (Cordingley et al. 2016). 
Stocarea geologică a dioxidului de carbon (t C/ha) a fost evaluată prin măsurarea directă a 
cantității de carbon din următoarele rezervoare de carbon: vegetație, sol (până la 
adâncimea de 30 cm), rădăcini, humus și materie organică moartă, la zece situri care 
găzduiesc lande. Nivelul de stocare geologică a dioxidului de carbon în zona pajiștilor 
uscate a fost de 159 t C/ha, mai mare decât valorile măsurate în cazul pajiștilor (137 t C/ha) 
și al pajiștilor umede (125 t C/ha), dar mai mic decât valorile măsurate în cazul suprafețelor 
împădurite (244 t C/ha) și al altor tufărișuri (181 t C/ha) (Cordingley et al. 2016).  

Din punct de vedere istoric, având în vedere facilitatea cultivării, habitatele 4030 au fost 
populate de oameni încă de la începutul utilizării sistemelor agricole. Cu toate acestea, 
nivelul scăzut de retenție a nutrienților a dus la dezvoltarea mai multor sisteme de 
conversie a acestora în arii cultivate, în special prin decopertare, în zonele în care vegetația 
de iarbă-neagră a fost tăiată și utilizată ca așternut pentru animale domestice, combinația 
rezultată de îngrășământ organic și turbă fiind împrăștiată pe ariile cultivate. O serie de 
utilizări culturale ale habitatelor 4030 din Anglia sunt menționate în lucrarea lui Howkins 
din 1997.  

Importanța pajiștilor uscate pentru polenizatorii sălbatici este recunoscută la scară largă, 
după cum indică și lista lungă de specii polenizatoare menționate în secțiunea privind 
speciile asociate acestui habitat (a se vedea secțiunea 2.5.4).  
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Pe de altă parte, una dintre cele mai răspândite utilizări culturale ale habitatului 4030 este 
amplasarea stupilor de albine melifere din iulie până în septembrie, în perioada de înflorire 
a speciilor de iarbă-neagră. Afluxul extensiv și abundent de polen și nectar depășește cu 
mult necesarul pentru numărul mare de insecte naturale care populează landele, iar 
această producție în exces a fost utilizată în mod eficient de om pentru a extrage din stupi 
atât miere și produse din ceară de albine, cât și rezerve de susținere a albinelor melifere în 
perioada de iarnă.  

Ortigosa & Ojeda (2018) au arătat că în pajiștile uscate din Spania sunt prezente specii care 
înfloresc tot timpul anului, însă una dintre cele mai importante caracteristici este înflorirea 
abundentă în lunile de toamnă și iarnă a speciilor Calluna vulgaris și Erica australis. Aceasta 
asigură prezența hranei naturale pentru albine în timpul iernii, ceea ce îmbunătățește 
calitatea stupilor. Prin urmare, pajiștile uscate furnizează un serviciu însemnat apiculturii 
din regiune și sunt vitale pentru supraviețuirea anumitor specii importante de polenizatori 
domestici în timpul iernii.  

Cu toate acestea, este important de remarcat faptul că albinele domestice se află în 
competiție cu albinele sălbatice pentru procurarea resurselor, astfel încât dacă densitatea 
stupilor este prea ridicată în raport cu resursele de flori disponibile, apicultura ar putea 
avea un efect negativ asupra biodiversității polenizatorilor sălbatici. 
 

Landele, farmacia albinelor 

Un aspect interesant este acela că nectarul de Calluna acționează ca medicament profilactic 
pentru prevenirea infectării bondarilor cu un parazit care provoacă tripanosomiază (Koch et al. 
2019). Pajiștile de joasă altitudine furnizează astfel un serviciu ecosistemic, care servește 
albinelor drept farmacie pentru menținerea sănătății. 

Recunoașterea și luarea în considerare a serviciilor ecosistemice în contextul definirii 
obiectivelor de conservare contribuie la clarificarea importanței și a rolului landelor pentru 
societate și pot consolida sprijinul și acceptarea de către publicul larg a acțiunilor 
întreprinse. Pot fi necesare măsuri specifice de gestionare pentru a echilibra obiectivele 
diverse și pentru a garanta participarea activă a părților interesate. Această implicare nu va 
fi determinată doar de interese financiare sau materiale directe, ci și de valoarea unei 
lande ca spațiu de prețuire individuală și conexiune cu peisajul.  

Din punct de vedere al conservării biodiversității, motivele care stau la baza integrării 
obiectivelor și implicării comunităților locale în scopul realizării acestora pot fi rezumate 
astfel: 1) sporirea eficacității gestionării acestor sisteme complexe; 2) sporirea eficacității 
politicilor de conservare și 3) sporirea interesului părților interesate (De Blust, 2013).  

Landele pot sprijini cu adevărat economia locală, cel puțin în condițiile în care toate părțile 
interesate care furnizează servicii își desfășoară activitatea în condiții de concurență 
echitabile, iar susținerea publică compensează furnizarea bunurilor naturale 
necomercializabile (Ozinga & Schrijver, 2013; Schrijver et al., 2013; Van der Heide et al., 
2013). Această provocare este valabilă pentru majoritatea peisajelor culturale din Europa. 
Mai mult de jumătate din actualul areal Natura 2000 la nivel european a fost cultivat în 
trecut, este în continuare cultivat sau este în curs de abandonare.  
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Cele mai multe tipuri de habitate caracteristice landelor sunt complet dependente de 
practicile agricole (Luick et al. 2012), care, în anumite părți ale ariilor de extindere a 
landelor, sunt puse astăzi în aplicare ca măsuri de gestionare a conservării. Prin urmare, 
sprijinirea și adaptarea actualelor relații funcționale și revitalizarea celor precedente 
reprezintă puncte focale importante pentru politica privind natura în general și pentru 
planurile de gestionare la nivel local în special.  
 

 
Pajiști uscate în Sierra del Aljibe, sudul Spaniei. © Fernando Ojeda  



 

41 

2.7 Distribuție geografică 

Informațiile cuprinse în această secțiune se referă în mod specific la distribuția tipului de 
habitat protejat în temeiul Directivei privind habitatele „4030 – Pajiști uscate europene” și 
se întemeiază pe informațiile raportate de statele membre în care este prezent tipul de 
habitat în perioada în cauză (2007-2013)25. 

Trebuie subliniat faptul că există anumite probleme în ceea ce privește calitatea datelor din 
rapoartele prevăzute la articolul 17, astfel încât informațiile incluse în prezentul plan de 
acțiune, care se bazează pe aceste date, trebuie utilizate cu precauție și considerate 
orientative. 

2.7.1 Distribuția tipului de habitat 4030 la nivel de regiune biogeografică și la nivel de 
țară 

Tipul de habitat este prezent în 24 de țări și inclus în regiuni biogeografice la nivelul UE. 
alpină (ALP), atlantică (ATL), a Mării Negre (BLS), boreală (BOR), continentală (CON), 
mediteraneeană (MED) și panonică (PAN). Regiunea atlantică ocupă cea mai mare 
suprafață a habitatului de acest tip. 

 

Figura 2: Suprafața de acoperire (km2) a tipului 4030 în fiecare regiune biogeografică, în 
conformitate cu raportarea prevăzută la articolul 17 pentru perioada 2007-2012; pe baza unor date 
parțiale, în lipsa datelor furnizate de anumite țări 

Deși tipul de habitat 4030 este prezent în 24 de țări din UE, aproape 90 % din aria de 
răspândire raportată se află pe teritoriul a 5 țări. Spania este țara care înregistrează cea mai 
mare suprafață a tipului de habitat 4030 din Uniunea Europeană (11 722 km2), urmată de 
Regatul Unit (8 935 km2), Franța (2 428 km2), Irlanda (1 094 km2) și Germania (264 km2). 
Celelalte țări au raportat suprafețe mai mici de 250 km2 (în 2013). 

                                                 
25 La fiecare șase ani, statele membre ale UE întocmesc un raport cu privire la distribuția și stadiul de 
conservare corespunzătoare tuturor tipurilor de habitate din UE prevăzute în Directiva privind habitatele, în 
conformitate cu articolul 17 din Directiva privind habitatele. Setul de date prevăzut la articolul 17 conține 
date tabulare raportate de statele membre pentru perioada 2007-2012. Croația (HR) nu a transmis raportul 
prevăzut la articolul 17 în ultima perioadă și, din acest motiv, datele din HR nu sunt incluse în acest plan de 
acțiune. Ariile din regiunea atlantică nu sunt cuprinse în rapoartele întocmite de Germania pentru perioada 
2007-2012. 
Setul de date prevăzut la articolul 17 este disponibil la adresa: https://www.eea.europa.e.u/data-and-

maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. 
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Suprafața și aria de extindere au fost estimate pentru majoritatea țărilor pe baza unor date 
parțiale, cu un anumit grad de extrapolare și/sau modelare. Lipsesc date din regiunile 
atlantică și mediteraneeană pentru Portugalia, din regiunea alpină pentru Austria și din 
regiunea atlantică pentru Germania. 

 
Figura 3: Suprafața de acoperire (km2) a tipului 4030 în statele membre (în conformitate cu 
raportarea prevăzută la articolul 17 pentru perioada 2007-2012) 

 
Figura 4: Suprafața ariei de extindere (km2) a tipului 4030 în statele membre (în conformitate cu 
raportarea prevăzută la articolul 17 pentru perioada 2007-2012) 

La nivelul fiecărui stat membru, tendința în ceea ce privește suprafața a fost raportată 
pentru fiecare regiune biogeografică în parte (perioada 2007-2012). Tendința în ceea ce 
privește suprafața a fost raportată ca fiind în scădere în peste 25 % dintre evaluări (10/38). 
În peste 40 % dintre evaluări, tendința a fost stabilă. O tendință de creștere a fost raportată 
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doar în 8 % dintre evaluări. Cu toate acestea, nu există informații cu privire la tendința în 
ceea ce privește suprafața acestui habitat în 24 % dintre evaluări. 

Modificările față de nivelul suprafeței raportate în perioada precedentă (2001-2006) se 
datorează unor informații/date îmbunătățite sau utilizării unei metode diferite în 
majoritatea cazurilor. 

Tendințele sunt hotărâtoare în ceea ce privește evaluarea stadiului de conservare și trebuie 
acordată atenție metodologiei sistemelor de control în vederea îmbunătățirii calității 
informațiilor referitoare la tendințe. 
 

 
 
 
Figura 5. Tendința în ceea ce privește suprafața tipului de habitat 4030: numărul de evaluări 
raportate în fiecare categorie de tendințe 

 
2.7.2 Distribuția tipului de habitat 4030 în rețeaua Natura 2000 

Următoarele date au fost extrase din baza de date Natura 2000 (Comisia Europeană, 2017). 
Suprafața habitatului prevăzută în baza de date este estimată pe baza suprafeței de 
acoperire a habitatului indicată în formularul-tip pentru fiecare sit în parte (ca estimare 
aproximativă a % din sit acoperit de habitat) și, prin urmare, ar trebui să fie considerată ca 
având caracter orientativ în ceea ce privește suprafața habitatului care face parte din 
rețeaua Natura 2000. 

Există 2 095 de situri Natura 2000 în care este raportată prezența semnificativă a 
habitatului 403026. Aproape 40 % din suprafața totală a habitatului 4030 în UE este inclusă 
în rețeaua Natura 2000. Regiunile atlantică și mediteraneeană înregistrează cele mai mari 
suprafețe ale habitatului 4030 în cadrul siturilor Natura 2000. Regiunea continentală are, în 
schimb, cel mai mare număr de situri în care este prezent habitatul 4030. 

                                                 
26 Fără a include siturile în care tipul de habitat este raportat cu reprezentativitate D: prezență 

nesemnificativă. 
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Tabelul 3. Suprafața (ha) habitatului 4030 în cadrul siturilor Natura 2000 în fiecare regiune 
biogeografică (baza de date Natura 2000, 2018) 

Regiune biogeografică 
Numărul de situri 

Natura 2000 
Suprafața estimată în 

rețeaua Natura 2000 (ha) 

Alpină 132 33 570 

Atlantică 826 637 355 

A Mării Negre 2 196 

Boreală 127 5 054 

Continentală 1 004 69 164 

Mediteraneeană 340 543 026 

Panonică 15 288 

 

 

Spania este țara care înregistrează cea mai mare suprafață a acestui tip de habitat în cadrul 
siturilor Natura 2000. În schimb, din perspectiva numărului de situri în care este prezent 
habitatul 4030, Germania înregistrează cel mai mare număr de situri desemnate, aceste 
situri având însă un nivel scăzut de prezență a habitatului, în parte pe fondul faptului că 
dimensiunea medie a siturilor din Germania este relativ redusă. 

 
Figura 6: Suprafața tipului de habitat 4030 în cadrul rețelei Natura 2000 în statele membre 

4030 – Suprafața în cadrul rețelei Natura 2000

Alpină Atlantică A Mării Negre
Boreală Continentală Mediteraneeană
Panonică

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

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

Suprafața totală (ha) a tipului de habitat 4030 în cadrul rețelei Natura 
2000 la nivelul SM



 

45 

  
Figura 7: Situri Natura 2000 în care este prezent habitatul 4030 în statele membre 

 
De asemenea, aria totală a habitatului și suprafața ocupată în cadrul rețelei Natura 2000 
pot fi obținute și pe baza setului de date cuprins în raportul prevăzut la articolul 17 (2013), 
astfel cum se arată în tabelul 4 de mai jos. 

Tabelul 4. Suprafața tipului de habitat 4030 în cadrul rețelei Natura 2000 (din setul de date 
prevăzut la articolul 17, 2013) 

Regiune 
biogeografică 

Țară 
Suprafață 
totală 4030 
(km2) 

Suprafață 4030 în 
cadrul rețelei 
Natura 2000 (km2) 

% în rețeaua 
Natura 2000 
(caracter 
orientativ – date 
inexacte) 

ALP AT N/A  N/A - 

ALP ES 85,0 53,0 62,4 

ALP FR 550,0 96,0 17,5 

ALP IT 5,9 5,0 85,0 

ALP RO 20,0 17,0 85,0 

ALP SK 1,5 1,4 93,3 

ATL BE 47,5 40,0 84,2 

ATL DE N/A  127,6 - 

ATL DK 142,0 70,0 49,3 

ATL ES 6 024,0 2 852,0 47,34 

ATL FR 1 553,0 213,0 13,72 

ATL IE 1 094,2 630,7 57,64 

ATL NL 227,0 170,0 74,89 

ATL PT N/A N/A - 

ATL UK 8 935,4 2 076,4 23,24 

BLS BG 1,2 1,2 100,00 

BOR EE 11,6 11,0 94,83 

BOR FI 15,0 11,0 73,33 

BOR LT 20,0 4,5 22,50 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

BOR SE 59,0 18,1 30,68 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

CON AT 3,0 2,0 66,7 

CON BE 20,5 18,0 87,8 
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CON CZ 17,8 6,6 37,2 

CON DE 263,6 246,8 93,7 

CON DK 58,0 26,0 44,8 

CON FR 213,0 213,0 100,0 

CON IT 58,7 44,0 74,9 

CON LU 0,4 0,1 16,3 

CON PL 200,0 110,0 55,0 

CON SE 73,0 26,6 36,4 

MED ES 5 663,0 2 298,0 40,6 

MED FR 111,6 111,6 100,0 

MED IT 55,1 55,1 100,0 

MED PT N/A N/A 
 PAN CZ 0,3 0,3 86,2 

PAN HU 0,5 0,4 80,00 

PAN SK 5,4 5,2 96,30 

TOTAL UE 25 536,3 9 561,8 37,4 

Notă: Date lipsă ATL pentru DE; ALP pentru AT; regiunile ATL și MED pentru PT. 
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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 întocmite de statele membre 
pentru perioadele 2007-2012 și 2013-2018.  
Stadiul de conservare în interiorul rețelei Natura 2000 este mai bun decât în afara acesteia 
(38,3 % din suprafața habitatului din rețeaua Natura 2000 se află într-un stadiu de 
conservare excelentă, aproximativ 50 % se află într-un stadiu de conservare bună și 11 % se 
află într-un stadiu de conservare redusă). Ar trebui să se propună utilizarea unor metode 
armonizate pentru a permite o 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 perioadele 2007-2012 și 2013-2018 și sunt incluse în setul de date 
prevăzut la articolul 1727.  

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 Stadiul de conservare la nivel biogeografic și la nivelul statelor membre 

Stadiul de conservare a pajiștilor uscate europene (4030) a fost necorespunzător în toate 
regiunile biogeografice, potrivit rapoartelor prezentate de statele membre pentru perioada 
2007-2012: necorespunzător-inadecvat (U1) în regiunile alpină, a Mării Negre și 
mediteraneeană, și necorespunzător-precar (U2) în regiunile atlantică, boreală, 
continentală și panonică. Tendința sa a fost fie stabilă (4 regiuni), fie în curs de deteriorare 
(regiunile boreală, continentală și panonică). 

                                                 
27https://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. De 
asemenea, trebuie remarcat faptul că există probleme în ceea ce privește calitatea datelor din rapoartele 
prevăzute la articolul 17, astfel încât informațiile incluse în această secțiune trebuie utilizate cu precauție și 
considerate doar orientative. 

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
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Tabelul 5: Stadiul de conservare a tipului de habitat 4030 în funcție de regiunea biogeografică în 
perioada 2007-2012  
(Sursă: Setul de date prevăzut la articolul 17, 2013) 

Regiune Arie de 
extindere 

Suprafață Structură 
și funcții 

Perspecti
ve 

SC actual Tendința 
SC 

% în 
regiune 

CS 
anterior 

ALP U1 U1 U1 U1 U1 = 2 U1 

ATL FV U1 U2 U2 U2 = 39 U2 

BLS FV FV U1 U1 U1 = 0,13 XX 

BOR U1 U2 U2 U2 U2 - 10 U2 

CON U1 U2 U1 U2 U2 - 30 U2 

MED FV FV XX U1 U1 = 19 U2 

PAN U1 U2 U1 U2 U2 - 0,4 U2 
 

Corespunzător FV Necunoscută XX 
Necorespunzător –

 inadecvat 
U1 

Necorespunzător –
 precar 

U2 
 

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

O hartă cuprinzând distribuția tipului de habitat 4030 și stadiul său general de conservare 
(raportat în 2013) este prezentată în Figura 8 de mai jos. Harta indică atât stadiul de 
conservare, cât și distribuția utilizând un sistem de caroiaj de 10 km x 10 km. Stadiul de 
conservare este evaluat la nivel biogeografic. Prin urmare, reprezentarea în fiecare celulă a 
caroiajului are caracter pur ilustrativ. 
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Figura 8. Hartă cuprinzând distribuția tipului de habitat 4030 și stadiul de conservare la nivelul 
statelor membre (cu excepția Croației). Notă: culoarea roșie reprezintă stadiul necorespunzător-
precar (U2), culoarea portocalie reprezintă stadiul necorespunzător-inadecvat (U1), iar culoarea 
verde reprezintă stadiul corespunzător (FV) 

 
În Listele roșii ale habitatelor europene (Jansen et al. 2016), pajiștile uscate au fost 
evaluate ca fiind vulnerabile (VU) atât la nivelul UE-28, cât și la nivelul Europei (UE-28+). 

Stadiul de conservare raportat în fiecare stat membru la nivelul biogeografic corespunzător 
pentru ultimele două perioade (2017-2012 și 2013-1018) este cuprins în tabelul 6 de mai 
jos. 

Stadiul de conservare este în cea mai mare parte necorespunzător și s-a deteriorat în unele 
cazuri, precum în Portugalia (regiunea atlantică) și în Italia (regiunea continentală). Cu 
toate acestea, în unele areale s-a îmbunătățit, precum în Spania și Italia, în regiunea alpină 
și în Estonia, în regiunea boreală. 

La nivelul statelor membre, stadiul de conservare este în egală măsură necorespunzător în 
majoritatea evaluărilor. Singurele evaluări favorabile au fost raportate pentru România în 
regiunea alpină, pentru Slovacia în regiunile alpină și panonică, pentru Germania în 
regiunea atlantică și pentru Portugalia (regiunile atlantică și mediteraneeană).  
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Tabelul 6. Stadiul de conservare și tendințele corespunzătoare tipului de habitat 4030 
(potrivit rapoartelor prevăzute la articolul 17) 

REGIUNE 
BIOGEOGRAFICĂ SM 2007-2012 2013-2018 

ALPINĂ AT U2x U2x 

 
ES U1= FV= 

 
FR U1= U1+ 

 
HR N/A U1x 

 
IT U1= FV+ 

 
RO FV FV= 

 
SK FV FV= 

ATLANTICĂ BE U2=  U2x  

 
DE FV FV 

 
DK U2= U2-  

 
ES XX U1=  

 
FR U1= U1-  

 
IE U2= U2=  

 
NL U2= U2=  

 
PT FV U1-  

 
UK U2=  U2+  

A MĂRII NEGRE BG U1= U1=  

BOREALĂ EE U1= FV=  

 
FI U2- U2=  

 
LT XX U2= 

 
LV U2x U1x 

 
SE U2- U2-  

CONTINENTALĂ AT U2x U2x 

 
BE U2+ U2+ 

 
CZ U1- U1- 

 
DE U2= U2- 

 
DK U2= U2- 

 
FR U1- U2x 

 
HR N/A U2x 

 
IT U1- U2=  

 
LU U2- U2- 

 
PL U1= U1= 

 
SE U2- U2- 

MEDITERANEEANĂ ES U1= U1x 

 
FR U1= U1=  

 
IT XX U1-  

 
PT FV FV= 

PANONICĂ CZ U1- U1=  

 
HU U2- U2-  

 
SK FV FV=  
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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. 

Cifrele de mai jos indică gradul de conservare a habitatului în cadrul siturilor Natura 2000, 
ca procent din suprafața habitatului în diferitele categorii din fiecare regiune biogeografică, 
pe baza informațiilor cuprinse în formularul-tip pentru fiecare sit în care este prezent 
habitatul. 

 
Figura 9. Procentul din suprafața totală a habitatului 4030 pentru fiecare clasă de grade de 
conservare din rețeaua Natura 2000. A: excelentă, B: bună, C: medie sau redusă. 

 
În ansamblu, 39 % din suprafața habitatului din rețeaua Natura 2000 se află într-un stadiu 
de conservare excelentă, aproximativ 50 % se află într-un stadiu de conservare bună și 
11 % se află într-un stadiu de conservare redusă.  
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Figura 10. Procentul din suprafața habitatului care prezintă un grad de conservare excelentă în 
cadrul siturilor Natura 2000 pentru fiecare regiune biogeografică  
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3.3 Metodologii de evaluare a stadiului de conservare  

Statele membre pun în aplicare programe de control al stadiului de conservare a 
habitatelor naturale și a speciilor, în conformitate cu articolul 11 din Directiva privind 
habitatele, iar acestea ar trebui să stea la baza evaluărilor prevăzute la articolul 1728.  

Statele membre 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 (a se vedea, de asemenea, capitolul 6 privind Monitorizarea). Aceste 
metode definesc, de regulă, criteriile și valorile-prag pentru parametrii-cheie (arie de 
extindere, suprafață, structură și funcție etc.) care indică dacă tipul de habitat se află 
întrun stadiu corespunzător de conservare (SCC).  

Metodele și sistemele puse în aplicare de unele state membre în scopul evaluării stadiului 
de conservare a acestui tip de habitat sunt descrise în anexa 1. 

Armonizarea metodelor de evaluare a stadiului de conservare ar fi ideală, însă dificil de pus 
în aplicare, dat fiind că există deja sisteme diferite puse în aplicare la nivelul statelor 
membre. O posibilă abordare ar fi identificarea parametrilor comuni și măsurarea acestora 
într-un mod mai uniform. 

Există anumite atribute structurale și funcționale care sunt comune sau similare diverselor 
metode aplicate în contextul evaluării stadiului de conservare a pajiștilor uscate europene, 
care sunt prezentate pe scurt în tabelul 7 de mai jos.  

Tabelul 7. Atribute și variabile structurale și funcționale utilizate în mod obișnuit în contextul 
evaluării stadiului de conservare la nivelul diverselor state membre 

Parametri-cheie Exemple de atribute 

Condiția structurii 
habitatului 

Nivelul de acoperire în ceea ce privește terenurile lipsite de 
vegetație și ericoidele (Belgia, Germania) 
Figura 6: Suprafața tipului de habitat 4030 în cadrul rețelei 

Natura 2000 în statele membre 

Prezența Calluna vulgaris în diverse stadii de dezvoltare (Belgia, 
Germania, Danemarca) 

Nivelul de acoperire cu Calluna (Polonia) 

Prezența principalelor specii (pozitive) în diverse etape ale 
vârstei, situația speciilor importante pentru biodiversitate 
(Polonia) 

Procentul de acoperire în raport cu patru straturi: stratul 
muscinal, stratul ierbaceu, stratul arbustiv, stratul arborescent 
(Slovacia, Danemarca) 

Procentul total de acoperire a terenului cu Calluna și/sau alte 
specii caracteristice; numărul și frecvența speciilor de camefite și 
a altor specii caracteristice; prezența speciilor pe cale de 
dispariție și/sau protejate (Italia) 

Abundența refacerii populațiilor în urma incendiilor (Spania) 

                                                 
28 Reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes and Guidelines for the period 2013-
2018. (Rapoarte întocmite în conformitate cu articolul 17 din Directiva privind habitatele. Note explicative și 
orientări pentru perioada 2013-2018). Versiunea finală – mai 2017. 
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Structura vegetației, inclusiv terenuri necultivate și mozaicuri cu 
alte habitate; nivelul de acoperire cu ericoide (Regatul Unit, 
Germania, Danemarca) 

Componența speciilor Numărul speciilor caracteristice, raportul speciilor din serie 
(Belgia) 

Numărul taxonilor caracteristici și indicatori (Slovacia) 

Abundența și bogăția speciilor perene, abundența speciilor-cheie 
(endemice sau strâns legate de habitat) (Spania) 

Frecvența speciilor caracteristice (graminoide, plante, licheni și 
briofite) (Regatul Unit, Germania) 

Listă cuprinzând speciile de graminee, rogoz, plante, arbuști, 
arbori și prezența mușchilor/lichenilor pe o rază de 5 m. Listă 
suplimentară cuprinzând speciile caracteristice, speciile de plante 
din anexa II, speciile alogene invazive și speciile înscrise pe listele 
roșii aflate în afara razei (Danemarca). 

Indicatori ai tendințelor 
negative 

Nivelul de acoperire cu arbori și arbuști, graminee și ferigi, 
prezența speciilor exotice, indicatori ai eutrofizării, perturbări ale 
solului (Belgia, Germania) 
Prezența taxonilor expansivi și a taxonilor alogeni neofiți 
(Slovacia) 
Consecințe negative asociate defolierii (Spania) 
Gradul de împădurire, prezența speciilor nitrofile, răspândirea 
speciilor invazive de arbori și a speciilor alogene (Italia) 
Gradul de acoperire cu strat ierbaceu, gradul de acoperire cu 
strat arborescent, specii expansive alogene și autohtone (Polonia) 
Nivelul de acoperire peste prag cu arbori și arbuști, graminee și 
ferigi, prezența speciilor exotice, indicatori ai eutrofizării, 
perturbări ale solului (Regatul Unit) 
Depuneri de azot: cantitatea estimată de xx % care depășește 
cantitățile critice relevante la nivel de sit (Anglia) 

Alte caracteristici abiotice PH-ul solului (Spania) 

Hidrologia, calitatea aerului (Anglia) 

 

Se recomandă includerea conectivității (sau a lipsei acesteia) ca atribut structural și 
funcțional în evaluarea acestui tip de habitat, având în vedere problemele de fragmentare 
cu care se confruntă în numeroase zone din aria sa de extindere. 

Trebuie să se țină seama de faptul că landele reprezintă un habitat dinamic, care suferă 
modificări semnificative în diferite etape succesive, de la teren necultivat (de exemplu, 
după ardere sau defrișare) și stadii ierboase până la pajiști mature, dense și chiar tufărișuri 
și zone împădurite. Aceste etape diferite sunt adesea prezente concomitent la nivelul unui 
sit, formând un mozaic ce găzduiește specii rare și specifice.  

Speciile asociate habitatului necesită prezența unei vegetații structurale diverse, inclusiv 
teren necultivat și mozaicuri de vegetație scurtă și înaltă, precum și alte caracteristici. 
Existența și numărul acestora sunt indicatori importanți ai calității habitatului. 
Componentele de zone împădurite și tufărișuri, inclusiv, de exemplu, grozama comună Ulex 
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europaeus, pot avea o valoare de sine stătătoare (de exemplu, pentru păsări) și ca parte a 
succesiunii, însă adesea prezintă o problemă de gestionare.  

În general, landele reprezintă un habitat la scară largă, care este prezent în comun cu pajiști 
acide, tufărișuri și zone împădurite. Aceste habitate înrudite sunt adesea incluse în 
cartografierea ariei de extindere a pajiștii. Cartografierea mozaicului unui habitat poate 
întâmpina dificultăți semnificative. 
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Exemplu. Evaluarea și monitorizarea stadiului de conservare în Germania 

În Germania, au fost elaborate până în 2007 sisteme de evaluare specifică, cu ajutorul experților în 
materie de habitate pentru fiecare tip de habitat, vizând în special structura și funcțiile 
parametrilor, oferind însă informații și cu privire la amenințări și presiuni. Aceste sisteme de 
evaluare sunt utilizate în scopul controlului prevăzut la articolul 11, precum și la nivel local sau la 
nivel de sit în scopul evaluării gradului de conservare. 

Principalii parametri utilizați pentru tipul de habitat 4030 sunt:  

1. integralitatea structurilor caracteristice habitatului (integralitatea fazelor de dezvoltare și 
ponderea porțiunilor deschise de sol nisipos); 
2. integralitatea inventarului cuprinzând speciile caracteristice (deocamdată, numai în ceea ce 
privește pajiștea cu Calluna pe baza speciilor de plante) și  
3. amenințările importante. Acestea din urmă includ, ca indicatori pentru pajiștile cu Calluna, 
ponderea speciilor bioindicatoare negative (specii neofite, ruderale sau nitrofite), ponderea 
urmelor vizibile în mod direct, ponderea formațiunilor arbustive sau arboricole sau a împăduririi, 
precum și ponderea caracterului predominant al stratului ierbos sau a gradului de invadare a 
pajiștilor; aceasta permite raportarea unor impacturi negative suplimentare. 

În regiunile biogeografice atlantică și continentală, un set de 63 de eșantioane de la fiecare dintre 
acestea este monitorizat în fiecare perioadă de raportare la 6 ani. 

Sistemele de evaluare au fost revizuite în 2010 și, din nou, în 2017 pentru toate habitatele, 
efectuându-se o verificare detaliată a calității ulterior prezentării rapoartelor în 2013. Acestea au 
fost adaptate și actualizate de către experți științifici și au fost convenite cu statele federale 
germane. Sistemele sunt disponibile online și prevăd liste substanțiale de specii caracteristice de 
plante (65 de specii), mușchi (8 specii) și licheni (20 de specii). Aceste liste cuprind speciile care sunt 
prezente doar în unele subtipuri și nu sunt răspândite în mod uniform la nivelul distribuției 
geografice a habitatului. Prin urmare, statele federale pot utiliza modificările regionale în cadrul 
evaluărilor. 

BfN & BLAK 2017. https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html 

 
3.3.1 Valori de referință favorabile 

În general, nu există valori de referință favorabile bine definite pentru tipul de habitat 4030 
la nivelul majorității țărilor. Un studiu recent sprijinit de Comisia Europeană a propus 
metodologii vizând definirea FRV pentru speciile și habitatele incluse în Directiva privind 
habitatele (Biljsma et al. 2018). Unele țări lucrează în prezent la definirea FRV pentru 
propriile tipuri de habitate din UE.  

Cartografierea îmbunătățită a habitatului, înțelegerea evoluției istorice, a ariei de extindere 
și a dimensiunii acestuia, precum și analizarea conectivității habitatelor sunt considerate 
aspecte importante de avut în vedere în contextul definirii FRV pentru acest tip de habitat. 

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, în special în 
regiunea continentală. Atunci când tipul de habitat devine extrem de fragmentat, 
distribuția sa istorică este importantă pentru estimarea FRV. 

Cu toate acestea, trebuie recunoscut faptul că definirea FRV pentru tipurile de habitate 
este foarte dificilă și că sunt necesare orientări suplimentare privind stabilirea acestora. De 

https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html
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asemenea, trebuie avut în vedere faptul că stabilirea FRV pentru un habitat poate avea 
implicații și asupra altor habitate. 

 

3.4 Amenințări și presiuni 

3.4.1 Identificarea principalelor amenințări și presiuni asupra habitatului  

Statele membre raportează cele mai importante amenințări și presiuni pentru fiecare tip de 
habitat, utilizând o listă ierarhică convenită, 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.  

Principalele amenințări și presiuni identificate în perioada de raportare 2007-2012 
prevăzută la articolul 17 din Directiva privind habitatele au fost similare în toate regiunile 
biogeografice29 și coincid cu cele identificate de experții naționali în cursul elaborării 
prezentului plan de acțiune.  

Principalele presiuni și amenințări raportate în toate regiunile biogeografice au fost: 
pășunatul animalelor (atât supraexploatarea, cât și subexploatarea pășunilor) și 
succesiunea vegetației. Împădurirea, poluarea aerului, poluanții aeropurtați, precum și 
producerea și stingerea incendiilor au fost în egală măsură identificate drept amenințări 
importante la adresa acestui tip de habitat. De asemenea, au fost indicate și alte presiuni și 
amenințări, cum ar fi modificarea practicilor de cultivare, speciile alogene invazive și alte 
schimbări la nivelul ecosistemelor. 

Principalele amenințări identificate pentru pajiștile uscate înscrise pe Lista roșie a 
habitatelor europene (Eionet 2016) sunt aceleași: invazia buruienilor din cauza abandonării 
terenurilor sau a diminuării practicilor tradiționale, cum ar fi cositul și pășunatul, 
intensificarea agriculturii și încărcarea aferentă cu nutrienți, poluarea cu substanțe 
aeropurtate, împădurirea și incendiile forestiere. Schimbările climatice, în special încălzirea, 
pot crește riscul de pierderi cauzate de incendii forestiere. 

Revizuind literatura de specialitate, Fagúndez (2013) a identificat factorii care determină 
pierderea biodiversității având un impact asupra pajiștilor. Printre cei mai importanți 
factori negativi care declanșează aceste schimbări se numără schimbarea destinației 
terenurilor (și anume, distrugerea și fragmentarea habitatului), poluarea, schimbările 
climatice, succesiunea naturală și gestionarea umană, precum și prezența speciilor exotice 
invazive. 

O descriere a principalelor amenințări și presiuni identificate pentru acest tip de habitat 
este prezentată în continuare. 

                                                 
29 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 
cea mai recentă 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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3.4.2 Abandonarea pășunatului tradițional și acțiunile inadecvate de pășunat 

Abandonarea practicii agricole în zonele rurale și, prin urmare, lipsa pășunatului, reprezintă 
una dintre cele mai importante amenințări la adresa acestui tip de habitat. Încetarea 
pășunatului duce la succesiune și la expansiune forestieră secundară.  

De exemplu, pajiștile uscate din Valonia, pășunate în trecut de animale domestice sau, din 
când în când, arse și cultivate, au avut de suferit de pe urma unei perioade lungi de 
abandon (începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Multe dintre acestea sunt în 
prezent împădurite prin succesiune naturală.  

În Italia, schimbările succesive determinate de abandonarea pe scară largă a practicilor 
tradiționale de gestionare care au eliminat biomasa (prin acțiuni mai mult sau mai puțin 
ocazionale de cosit și pășunat, eliminarea deșeurilor vegetale etc.) constituie o problemă 
pentru conservarea acestui tip de habitat în regiunea continentală. 

Abandonarea practicilor tradiționale de gestionare acționează în mod substanțial în sensul 
favorizării și accelerării succesiunii, astfel încât primul efect asupra structurii și funcțiilor 
habitatului constă în reducerea rapidă a abundenței de Calluna și a altor tipuri de arbuști, 
ca urmare a răspândirii și umbririi determinate de formațiuni arbustive și arboricole mai 
mari. Reducerea Calluna, urmată eventual de dispariția acesteia, este însoțită de o pierdere 
a speciilor heliofile. În continuarea procesului de succesiune, solurile având inițial un 
conținut scăzut de nutrienți acumulează treptat materie organică ce provine din 
descompunerea deșeurilor vegetale în stratul superior. Acest proces poate favoriza 
gramineele mai mari (de exemplu, speciile de Molinia sau Deschampsia), ferigile sau 
grozama. Continuarea succesiunii după încetarea perturbărilor determină creșterea 
tufărișurilor și a arborilor (de exemplu, Pinus sylvestris, Betula pendula; în anumite cazuri, 
chiar și drobul Sarothamnus scoparius). 

În România, pajiștile uscate europene sunt un tip de habitat „pionier” și există un risc 
ridicat de invazie a speciilor de Betula pendula sau Salix caprea, ceea ce va accelera apariția 
modificărilor la nivelul componenței speciilor și a succesiunii vegetației către păduri.  

În Spania, în cursul secolului trecut, practicile tradiționale de gestionare a acestor 
comunități, prin pășunatul de vară al efectivelor de ovine din rasa Merinos și tăierea 
vegetației pentru combustibili, aproape că au dispărut în Munții Cantabrici pe fondul 
schimbărilor intervenite la nivelul practicilor agricole, precum și din alte motive de natură 
socială și economică. În această zonă, landele și alte tipuri de vegetație predominantă de 
arbuști au fost tăiate în mod regulat și arse pentru a furniza nutreț (Calvo et al.2002, 2005). 
Lipsa practicilor tradiționale de gestionare (sisteme de pășunat cu efective ce practică 
transhumanța), recurgându-se uneori și la incendii pentru a genera suprafețe furajere, a 
afectat în mod negativ conservarea landelor cu Calluna, care sunt invadate de alte specii, 
precum Cytisus oromediterraneus. 

Lipsa pășunatului constituie, de asemenea, o problemă într-o serie de cazuri în Regatul 
Unit, în special în regiunea landelor de joasă altitudine. 
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Pajiște uscată – Ash Ranges, Surrey © Natural England, Des Sussex. 

 

Pe de altă parte, pășunatul excesiv poate exercita o presiune asupra acestui habitat în 
anumite zone. De exemplu, un nivel ridicat al pășunatului (în principal pășunatul ovinelor) 
este considerat problematic pentru acest tip de habitat, de pildă în Irlanda. De asemenea, 
în Irlanda sunt menționate și pagubele cauzate de cervide, unde reformarea acestora se 
impune ca o măsură pozitivă de conservare, de exemplu, în anumite parcuri naționale. 

În Regatul Unit, pășunatul excesiv de către efectivele de animale de fermă (în principal 
ovine) și/sau de către cervide poate constitui o amenințare la adresa acestui tip de habitat 
în anumite zone, în special în zonele situate la altitudine. Influențele erbivorelor 
interacționează, iar îndepărtarea ovinelor poate duce la creșterea populațiilor de cervide și 
la un impact continuu al pășunatului asupra pajiștilor, cu excepția cazului în care presiunea 
exercitată de cervide este în egală măsură ținută sub control. Pășunatul excesiv, în special 
iarna, are un efect negativ asupra structurii și compoziției vegetației, favorizând, în general, 
creșterea gramineelor în raport cu arbuștii pitici, iar acest efect poate fi amplificat atunci 
când este asociat și cu arderea necorespunzătoare. În general, pășunatul excesiv are un 
efect negativ asupra habitatului și, în special, în cazul în care există hrană suplimentară sau 
o altă sursă de intrări adiționale de nutrienți, deoarece influențează nivelurile naturale 
scăzute ale nutrienților și solurile acide, care au un rol esențial în ceea ce privește structura 
și funcțiile acestui tip de habitat. 

3.4.3 Eutrofizarea și depunerile de azot 

Eutrofizarea solului prin lucrări agricole de fertilizare și creșterea depunerilor de nutrienți 
atmosferici constituie o amenințare majoră la adresa acestui habitat, în strânsă legătură cu 
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solurile infertile. Adaosul de azot afectează sensibilitatea la stres a speciei Calluna (Power 
et al., 1998) și, prin urmare, reduce caracterul său predominat la nivelul acoperirii cu 
vegetație. Eutrofizarea determină răspândirea plantelor cu o producție mai mare de 
biomasă. Aceasta acționează, în esență, prin accelerarea proceselor de succesiune, însă 
poate determina și schimbarea/modificarea permanentă a ecologiei habitatului. 

Depunerea azotului aeropurtat este considerată una dintre principalele amenințări la 
adresa acestui tip de habitat în Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, 
Regatul Unit, Spania și Țările de Jos (Diemont et al., 2013c). 

Cantitatea critică a fost estimată în Germania în intervalul 8-21 kg N/ha/an (SMB method, 
Balla et al. 2013. Loads ACLBB-LFC 2014), iar cantitățile critice empirice se situează între 10 
și 20 kg N/ha/an (Bobbink & Hettelingh 2011, Baden-Württemberg ACl 2019). Cu toate 
acestea, cantitățile reale din numeroase regiuni depășesc cu mult aceste limite, ajungând 
până la 60 kg N/ha/an. Având în vedere nivelul atât de ridicat al poluării cu azot aeropurtat, 
nici chiar pășunatul sau cositul nu pot neutraliza intrările de nutrienți (Härtle 2006), 
arderea controlată sau decopertarea solului fiind uneori cea din urmă posibilitate. 
Problema nu este doar poluarea cu NOx generate în urma arderilor, ci și creșterea emisiilor 
de NH3 din cauza activităților agricole, care trebuie reduse drastic (în principal îngrășăminte 
și creșterea intensivă a animalelor). Nivelul critic al NH3 este estimat la 
23 micrograme/metru cub de aer. Acest fapt este deosebit de important pentru speciile 
caracteristice de mușchi și licheni, deoarece azotul pătrunde în țesuturi și le deteriorează în 
mod direct. 

Eutrofizarea difuză (având în vedere poluanții atmosferici sau terenurile cultivate ori 
pășunile adiacente) în Belgia determină extinderea speciilor nitrofile cu durată lungă de 
viață (de exemplu, Deschampsia flexuosa are caracter predominant în pajiștile uscate 
situate pe arii extinse în nordul Belgiei). 

Depunerile de azot determină scăderi semnificative la nivelul abundenței vegetale (Britton 
și Ross, 2018, Field et al., 2014) și de asemenea, pot favoriza speciile care necesită un 
volum mai mare de nutrienți, cum sunt gramineele (Britton et al. 2001; Friedrich et al. 
2011; Southon et al. 2013). 

Studiile pe teren și experimentele vizând manipularea azotului în scopul de a testa efectele 
unor valori diferite ale conținutului de azot la diverse scări temporale în Spania au 
evidențiat modificări substanțiale determinate de azot în ceea ce privește compoziția, 
diversitatea și funcționarea landelor cu Calluna vulgaris sărace în nutrienți (Calvo et al., 
2005, 2007). Aportul crescut de azot generează modificări care vizează o mulțime de 
caracteristici ale landelor, cum ar fi proprietățile solului și ale deșeurilor vegetale (de 
exemplu, disponibilitatea nutrienților, activitățile enzimatice sau biomasa microbiană) sau 
particularitățile plantelor (de exemplu, creșterea, înflorirea, chimia țesuturilor și a 
deșeurilor vegetale) sau sensibilitatea plantelor la factori de stres biotici (de exemplu, 
Lochmaea suturalis – gândacul de pajiște) (Taborada et al., 2016) și la factori de stres 
abiotici (de exemplu, înghețul sau seceta).  

Aportul sporit de azot stimulează ratele de mineralizare a azotului, ceea ce duce la 
creșterea disponibilității azotului în sol. Acumularea de azot în ecosistemele landelor 
favorizează creșterea ratelor de absorbție a nutrienților de către plantele de Calluna și 
creșterea ulterioară a conținuturilor de N și P în țesutul foliar (Calvo et al., 2007), precum și 
creșterea conținuturilor de N și P în deșeurile vegetale (Calvo-Fernández et al., 2018). 
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Unele studii evidențiază în egală măsură relevanța considerării vârstei vegetației atunci 
când se analizează reacțiile sistemului enzimatic, microbian, pedologic și vegetal al landelor 
la conținutul cumulat de azot. Arboretul Calluna aflat în faza matură de dezvoltare are un 
conținut mai scăzut de N și P în țesutul plantei și un conținut mai scăzut de N în deșeurile 
vegetale în comparație cu arboretul tânăr, având în vedere cererea sporită de nutrienți și 
ratele crescute de absorbție ce caracterizează plantele mature de Calluna cu o biomasă de 
suprafață mai mare. Aceste cereri sporite de nutrienți pentru plantele mature de Calluna ar 
putea genera (1) un conținut mai mic de N în biomasa microbiană a solului și (2) un nivel 
mai mare de colonizare micoriziană a rădăcinilor cu fungi ericoizi în condiții de 
disponibilitate ridicată a N. 

Alonso et al. (2001) au analizat interacțiunile dintre depunerile de azot și pășunat. Acest 
studiu a relevat faptul că gestionarea adecvată a terenurilor mlăștinoase de Calluna prin 
ardere regulată și prevenirea pășunatului excesiv facilitează menținerea unui coronament 
tânăr și sănătos de Calluna, preîntâmpinând în egală măsură invazia gramineelor, chiar și în 
contextul creșterii intrărilor de nutrienți, permițând Calluna să întreacă în cele din urmă în 
înălțime speciile de iarbă potențial invadatoare și să le învingă în lupta pentru lumină. 

3.4.4 Împădurire, plantații forestiere și succesiune 

Atât împădurirea, cât și colonizarea naturală a arborilor reprezintă probleme importante 
pentru conservarea pajiștilor uscate europene în multe țări, dar mai ales în regiunea 
mediteraneeană. În plus, există uneori 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 landelor. 

Împădurirea, în principal cu specii de conifere (inclusiv specii alogene), este considerată o 
amenințare pentru acest tip de habitat în Belgia, Bulgaria, Irlanda, Italia, Republica Cehă, 
Regatul Unit și Slovacia. În Germania, pierderile substanțiale de lande au în cea mai mare 
parte caracter istoric, survenind cu mult timp înaintea intrării în vigoare a Directivei privind 
habitatele. În unele situri, Prunus serotina invadează landele cu Calluna și generează 
practici de gestionare extrem de costisitoare. Contracararea regenerării vegetației tăiate de 
Prunus serotina prin activități de pășunat/păscut de către bovine (Heck) pare a fi o practică 
eficientă (Seifert et al. 2015). 

Pe lângă împădurire și succesiune, se pot observa modificări la nivelul componenței 
speciilor prin pierderea calității, gramineele având un caracter predominant pe fondul 
eutrofizării, iar, în unele regiuni, Calamagrostis epigejos pot dobândi caracter predominant 
și pot ieși învingătoare în competiția cu numeroase specii caracteristice landelor cu Calluna, 
în special în regiunile în care există o componentă argiloasă, iar solurile nisipoase sunt mai 
bogate în nutrienți. 

În Spania, împădurirea comercială cu specii de pin și eucalipt este considerată o presiune și 
o amenințare majoră la adresa acestui tip de habitat în anumite areale. Numeroase practici 
de împădurire au fost puse în aplicare în trecut, fie pentru a oferi beneficii economice 
potențiale provenind de la un habitat presupus neproductiv, fie chiar pentru a reface ceea 
ce s-a considerat a fi o vegetație degradată „fără arbori”. Plantațiile au avut efecte negative 
asupra landelor mediteraneene. Plantațiile abandonate de pin au devenit dense și au pus în 
umbră speciile caracteristice landelor. În plus, gradul ridicat de acoperire cu strat 
arborescent și stratul compact de deșeuri de conifere reprezintă un risc major de 
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producere a unor incendii necontrolate, de proporții (Gómez-González et al. 2018; Ojeda 
2018). În plus, modificările majore la nivelul structurii landelor uscate generate pe fondul 
împăduririi (Andrés & Ojeda 2002) pot constitui o amenințare și la adresa faunei asociate. 

În Polonia, cauza principală pentru reducerea suprafeței habitatului a fost împădurirea. În 
unele regiuni, există dovezi care atestă reduceri de la aproximativ 20 % la 1 % în ultimii 
10 ani (Kunz et al. 2008).  

Uneori, alte politici, precum planul scoțian de extindere a suprafețelor împădurite, pot 
genera posibile conflicte între priorități și obiectivele de conservare a naturii. Se impune 
planificarea în mod coerent a acțiunilor în temeiul diverselor politici. 

3.4.5 Producerea și stingerea incendiilor  

Producerea incendiilor forestiere și stingerea acestora sunt considerate amenințări 
importante la adresa acestui tip de habitat în anumite părți ale ariei sale de extindere. 

Acțiunea controlată de ardere a vegetației de iarbă-neagră se practică în unele țări ca 
instrument de gestionare, care poate produce o structură diferită de iarbă-neagră, având o 
valoare de conservare ridicată. Cu toate acestea, în vreme ce arderea poate fi un 
instrument important în domeniul gestionării landelor, arderea necontrolată de înaltă 
frecvență poate afecta viabilitatea pe termen lung a acestui habitat. 

În Irlanda, de exemplu, printre practicile de gestionare a landelor se numără arderea 
vegetației de iarbă-neagră la scară mică, reglementată. Cu toate acestea, în unele părți din 
aria sa de răspândire se desfășoară mult prea des acțiuni de ardere a vegetației de iarbă-
neagră, în mod necorespunzător sau necontrolat pe arii extinse, probabil cu scopul de a 
promova pășunile pentru pășunat. Arderea necorespunzătoare în zonele sensibile ale 
acestui habitat a fost înregistrată la 50 % din siturile vizate de ancheta națională privind 
habitatele situate la altitudine (National Survey of Upland Habitats – NSUH). 

Este utilizată în Germania, de exemplu, în zonele dezafectate de instruire militară, acolo 
unde practicile de gestionare sunt restricționate de contaminarea cu muniții neexplodate 
(Unexploded Ordnance – UXO) (Ellwanger & Reiter 2018). Nu demult, arderile dirijate au 
fost considerate ca fiind imposibil de pus în practică în zonele grav contaminate. Prin 
urmare, un proiect pilot a fost desfășurat la nivelul unei pajiști care, în perioada 2010-2013, 
a funcționat ca zonă de instruire militară din Germania de Est, având un grad ridicat de 
contaminare (Goldammer et al. 2016). Tancurile militare transformate au fost utilizate ca 
vehicule blindate de aprindere și de stingere a incendiilor. Aceleași tehnici și echipamente 
au fost utilizate cu succes și în alte zone contaminate cu UXO din Germania.  

Atât practicile de ardere pentru agricultură și vânătoare, cât și stingerea incendiilor sunt 
considerate presiuni negative în Regatul Unit. Deși landele reprezintă un biotop adaptat la 
incendiu, există zone (de exemplu, regiunile situate la altitudine din Regatul Unit) în care 
utilizarea excesivă a incendiilor ca instrument de gestionare poate produce daune 
habitatului. 

Creșterea frecvenței incendiilor sau a incendiilor urmate de intervenția severă a erbivorelor 
ungulate (vânat și viu) este considerată o presiune majoră la adresa acestui habitat. 
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3.4.6 Specii alogene invazive 

Speciile alogene invazive reprezintă o amenințare în anumite părți ale ariei de răspândire a 
habitatului, de exemplu în Danemarca, Irlanda, Belgia, Țările de Jos, Italia, Polonia și 
Regatul Unit. 

În Danemarca, Pinus mugo, P. contorta, Picea ssp., Abies ssp., Prunus serotina și 
Campylopus introflexus figurează printre speciile alogene invazive raportate cel mai 
frecvent la nivelul landelor. 

În Irlanda, Campylopus introflexus este cea mai frecventă specie alogenă invazivă la nivelul 
acestui habitat, constatată prin ancheta națională privind habitatele situate la altitudine 
(NSUH). Însă, cu excepția cazului în care formează covoare pe suprafețe mari care pot 
suprima restabilirea vegetației de iarbă-neagră, aceasta este considerată o specie invazivă 
moderată sau temporară, deoarece nu produce efecte pe termen lung asupra 
biodiversității. Ancheta națională privind lespezile calcaroase (National Limestone 
Pavement Survey – NLPS) a înregistrat, de asemenea, specii alogene invazive prezente la 
două dintre cele patru situri care au făcut obiectul analizei pentru habitatul 4030. 

În Belgia și în Țările de Jos, caracterul predominant al speciei Campylopus introflexus, care 
pare a fi determinat de depunerile de azot și de perturbările solului (Sparrius & Kooijman, 
2011), afectează în mod negativ stratul de vegetație criptogamă și necesită intervenții de 
gestionare specifice. 

De asemenea, o prezență pe scară relativ largă a speciei Campylopus introflexus se 
înregistrează și în Suedia, de exemplu în peninsula Falsterbo din Skåne. Specia este 
prezentă de-a lungul întregii coaste de vest și puțin spre interiorul acesteia în Suedia, unde 
se află majoritatea habitatelor din tipul 4030. 

În Italia, dezvoltarea urbanizării din ultimul secol a determinat apropierea siturilor landelor 
de suprafețe intens construite, crescând astfel probabilitatea contactului cu plante exotice. 
Dintre speciile introduse, cele mai periculoase sunt cele care transformă profund cerințele 
habitatului, care învăluie rapid în umbră și, cel mai important, care generează modificări la 
nivelul condițiilor pedologice (de exemplu, Robinia, Prunus serotina). 

În Polonia, speciile alogene invazive precum Prunus serotina și Solidago canadensis 
reprezintă o amenințare la nivelul anumitor situri. În contextul unui proiect de pășunat 
controlat la nivel științific, desfășurat la nivelul landelor și pajiștilor din Germania de Est, a 
fost posibilă anihilarea speciei Prunus serotina prin acțiuni de tăiere, urmate de pășunatul 
bovinelor (Seifert et al. 2015). 

În Regatul Unit sunt raportate activități de colonizare cu specii alogene de molid de Sitka 
(Picea sitchensis), rododendron (Rhododendron ponticum), pursh (Gaultheria shallon), 
cătină albă (Hippophae rhamnoides) și troscot japonez (Fallopia japonica). 

3.4.7 Schimbarea destinației terenurilor 

Printre alte amenințări și presiuni raportate în diverse țări se numără schimbările în ceea ce 
privește destinația terenurilor și consumul pentru proiecte rezidențiale, industriale și de 
infrastructură.  

În Belgia, unele lande uscate au fost transformate în pășuni permanente după fertilizare. 
Cu toate acestea, în pofida reducerii drastice a suprafeței landelor (peste 99 % din 
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suprafață a fost distrusă în Flandra în decursul unei perioade de 230 de ani), pierderea 
speciilor caracteristice landelor este relativ limitată (11 %). Speciile caracteristice landelor 
care au o bancă de semințe rezistente pe termen lung sau care se pot răspândi pe cale 
vegetativă sunt cele mai puțin sensibile la dispariție (Piessens, 2006). 

De asemenea, anumite zone de pajiști uscate au dispărut pe fondul urbanizării în Belgia. La 
nivel anumitor situri s-a produs distrugerea fizică a habitatului pe fondul activităților de 
minerit, de extracție a pietrei, a nisipului și a pietrișului, ca și în alte state membre (de 
exemplu, Irlanda, Polonia și Regatul Unit).  

Urbanizarea reprezintă o problemă-cheie pentru pajiștile uscate aflate în imediata 
apropiere a zonelor urbane din Regatul Unit, în special în regiunea sud-estică. În Anglia s-a 
raportat pierderea directă a fostelor lande în favoarea construcției de locuințe și presiunea 
indirectă asupra landelor pe fondul urbanizării la nivelul siturilor Natura 2000 (Underhill-
Day, 2005). 

O analiză a proiectelor de dezvoltare a parcurilor eoliene din Irlanda a indicat faptul că 
8 % din parcurile eoliene au avut un impact asupra acestui habitat în Irlanda. 

În Germania, Polonia și alte țări, abandonarea zonelor de instruire militară poate duce la 
degradarea și pierderea unor areale imense de pajiști. La nivelul acestor țări, perturbarea 
ce permite refacerea vegetației de iarbă-neagră a încetat, iar succesiunea către pădurile 
pionier avansează rapid. O proporție relativ mare a landelor a rămas mai mult sau mai 
puțin intactă pe terenurile de instruire militară înainte de reunificarea Germaniei. Ulterior, 
necesitatea unor zone militare a fost mult mai mică, iar redarea acestor zone în folos public 
a generat anumite pierderi, atât pe fondul succesiunii, cât și al utilizării ulterioare pentru 
construcția de locuințe, zone industriale etc. 

Aproximativ 65 % din suprafața totală a habitatelor 4030 din Germania se află în zonele de 
instruire militară utilizate în mod activ sau dezafectate. În timp ce habitatele 4030 din 
regiunea atlantică sunt situate predominant în zone de instruire militară utilizate în mod 
activ, aproximativ 50 % din zonele militare care înregistrează o prezență semnificativă a 
habitatelor 4030 în regiunea continentală au fost dezafectate între 1990 și 2012. 
Abandonarea exercițiilor militare terestre sau conexe care duc la pierderea habitatelor 
deschise exercită o presiune deosebit de mare și constituie o amenințare la adresa 
habitatelor 4030 în regiunea continentală. Asigurarea protecției și întreținerii habitatului 
înainte de abandonarea zonelor de instruire militară constituie un aspect important 
(Ellwanger & Reiter 2018). Cu toate acestea, din cauza informațiilor insuficiente referitoare 
la volumul și tipul muniției, punerea în aplicare a măsurilor de conservare pentru tipul de 
habitat 4030 cu privire la zonele militare dezafectate este restricționată într-o mare măsură 
și parțial împiedicată. Se impun de urgență investigații privind contaminarea cu muniție și 
defrișarea parțială a zonelor, precum și dezvoltarea unui concept supraregional în ceea ce 
privește gestionarea munițiilor neexplodate în zonele incluse în rețeaua Natura 2000. 

3.4.8 Pierderea și fragmentarea habitatelor  

Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar în unele țări chiar până la mijlocul secolului trecut, 
landele au reprezentat o componentă importantă a sistemelor agricole tradiționale din 
Europa de Vest (Gimingham, 1976). Pe măsură ce agricultura a căpătat un caracter din ce în 
ce mai intensiv, landele și-au pierdut valoarea economică și o mare parte dintre acestea au 
fost convertite către destinații mai profitabile, cum ar fi culturile arabile sau silvicultura. 
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Această situație a fost constatată la nivelul întregii Europe de nord-vest. În Flandra și Țările 
de Jos, de exemplu, din suprafața ocupată de lande la mijlocul secolului al XIX-lea a rămas 
mai puțin de 5 % (Ode´ et al. 2001; Piessens & Hermy 2006). 

Din cauza reducerii și pierderii acestei zone de habitat în unele țări, de exemplu în Belgia, în 
Țările de Jos și în Regatul Unit, porțiunile rămase sunt foarte fragmentate și izolate într-o 
matrice de peisaje forestiere sau rurale. În consecință, biodiversitatea a cunoscut o scădere 
dramatică și multe specii au dispărut. De asemenea, izolarea are efecte dăunătoare și 
asupra diversității genetice și a viabilității pe termen lung a multor populații de specii. 

În Anglia s-au înregistrat pierderi istorice semnificative ale landelor de joasă altitudine 
(toate tipurile) la nivelul ariei de răspândire a acestora. Farrell (1993) a raportat pierderi 
semnificative de lande la nivel regional începând din anii 1800 și până la jumătatea anilor 
1980, cu o pierdere medie de 80 %, în șase areale majore de lande, în mare parte prin 
conversia în terenuri arabile sau pajiști ameliorate, împădurire, lipsa unor practici adecvate 
de gestionare și dezvoltare. Pe parcursul secolului trecut, și alte presiuni au contribuit, în 
mod direct sau indirect, la reducerea amplorii (atât prin pierdere, cât și prin fragmentare) și 
a calității porțiunilor rămase ocupate de lande (Fagúndez 2012; Diaz et al. 2013). Printre 
acestea se numără depuneri mai mari de N (acidifiere și eutrofizare), accesul sporit al 
publicului și un grad mai mare de perturbare, neglijare din cauza nivelului scăzut de 
apreciere a valorilor biologice și a resurselor limitate ale acestora.  

În consecință, landele de joasă altitudine sunt extrem de fragmentate în Anglia (Rose et al. 
2000), constatându-se o scădere la nivelul populațiilor speciilor dependente de lande 
(Hayhow et al., 2016). Se estimează că peste 30 % din aria habitatului este localizată în 
fragmente de cel mult 30 ha și relativ îndepărtate (> 500 m) față de habitatele asociate 
(pajiști acide, mlaștini alcaline aflate la joasă altitudine, pășuni cu Molinia caerulea, pajiști 
înalte, mlaștini oligotrofe aflate la joasă altitudine, habitate costiere). 

Farrell (1993), Webb (1986) și Rose et al. (2000) au demonstrat că, în vreme ce suprafața 
landelor de joasă altitudine s-a redus de-a lungul deceniilor, dimensiunea porțiunilor s-a 
redus în egală măsură, generând creșterea gradului de fragmentare și de pierdere a 
conectivității.  

Cu toate acestea, analiza aprofundată a posibilelor efecte negative ale fragmentării în alte 
țări ale UE în care este prezent habitatul presupune eforturi sporite, precum și o mai bună 
cartografiere a habitatului pajiștilor uscate. 

3.4.9 Alte amenințări și presiuni 

Recoltarea fructelor de tip bacă, de exemplu a afinelor (Vaccinum myrtillus), poate 
reprezenta o amenințare, de exemplu în România. În momentul recoltării afinelor și a altor 
bace, tufișurile de Calluna vulgaris sunt distruse pentru a mări gradul de acoperire a 
speciilor Vaccinium. 

O altă amenințare identificată în anumite zone este utilizarea habitatului în scopuri 
recreative. Presiunile exercitate de activitățile recreative la nivelul unor pajiști, de exemplu, 
plimbarea câinilor pe pajiștile joase din Anglia, constituie o amenințare la adresa unor 
specii de păsări de reproducție, cum ar fi caprimulgul (Caprimulgus europaeus) și ciocârlia 
de pădure (Lullula arborea), determinând și eutrofizarea din bălegar și urină. 
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3.4.10 Diferențe între principalele amenințări și presiuni în regiunile biogeografice 

Se pare că nu există diferențe semnificative în ceea ce privește principalele amenințări și 
presiuni identificate, probleme similare survenind la nivelul diverselor regiuni biogeografice 
în care este prezent habitatul.  

În unele țări, amenințările și presiunile au un caracter mai pronunțat într-o anumită 
regiune, cum ar fi, de exemplu, regiunea atlantică din Belgia. Suprafața totală a tipului de 
habitat 4030 este considerată insuficientă în această situație, lucrări de refacere rapidă 
impunându-se de urgență.  

În Italia, diferențele semnificative sunt cauzate de intensitatea cu care se produc, de 
exemplu creșterea nutrienților și speciile invazive alogene au un impact mult mai mare 
asupra habitatului în regiunea biogeografică continentală decât în celelalte regiuni. 

 

3.5 Efectele schimbărilor climatice 

Au fost publicate studii privind modul în care schimbările climatice afectează acest habitat 
(Cook & Harrison, 2001; Wessel et al., 2004; Alonso, 2009; Natural England, 2009, 2012), 
însă există în continuare dovezi limitate ale efectelor schimbărilor climatice asupra 
pajiștilor uscate în majoritatea țărilor sau la nivelul UE. 

O primă expertiză cu privire la sensibilitatea față de schimbările climatice a tipurilor de 
habitat din anexa I prezente în Germania a fost efectuată de Petermann et al. (2007). 
Aceștia au clasificat tipul de habitat 4030 ca având sensibilitate „moderată” pe o scară de 
trei categorii, de la sensibilitate „scăzută” la sensibilitate „ridicată”. Pompe et al. (2010) au 
utilizat 474 de specii de plante europene pentru a analiza impactul schimbărilor climatice și 
al schimbărilor destinației terenului asupra componenței grupurilor de specii caracteristice 
habitatului în Germania. Gruparea speciilor în principale „tipuri de habitate” a relevat 
faptul că pierderile potențiale la nivelul ariei de extindere erau semnificativ mai mari în 
raport cu câștigurile potențiale, în ceea ce privește toate tipurile de specii. Cele mai mari 
pierderi potențiale s-au înregistrat la nivel de „lande și vegetații arbustive din zona 
temperată”, precum și „terenuri mlăștinoase” (Hanspach et al. 2013).  

În Italia, în sezoanele secetoase și toride de la începutul acestui secol, la fel ca în 2003, 
numeroase specii individuale mature de Calluna, prezente în situri având un bilanț hidric 
precar, au fost grav afectate și unele chiar au pierit. De asemenea, s-a constatat că 
semințele de Calluna germinează și puieții se fixează în sol numai în anii ploioși, și că fazele 
esențiale ale ciclului de viață (producția de semințe, refacerea și supraviețuirea) par a fi 
afectate de anomaliile climatice referitoare la creșterea temperaturii. 

În regiunea alpină și, într-o mai mică măsură, în regiunile biogeografice mediteraneene, 
habitatul 4030 și Calluna vulgaris acoperă o gamă largă de trepte de altitudine, cuprinzând 
mai multe tipuri de fitocenoze, astfel încât regimurile climatice mai calde și mai uscate pot 
determina pierderea anumitor situri aflate la altitudini mai joase ale versanților muntoși. În 
regiunea biogeografică continentală, landele de joasă altitudine sunt prezente în zonele cu 
climă umedă care aparțin tipului de climă „Cfb” potrivit clasificării Koppen, prezent în 
partea superioară a Câmpiei Padului (Po Valley), spre deosebire de tipul „Cfa” caracteristic 
zonei centrale a acesteia. De remarcat faptul că în categoria de climă „Cfb” sunt incluse 
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aproape toate landele de joasă altitudine din nord-vestul Europei (Gimingham, 1972). Prin 
urmare, efectul creșterii temperaturilor în timpul verii ar putea determina pierderea 
perspectivei de supraviețuire a habitatului 4030 într-o măsură mult mai mare, cel puțin la 
nivel teoretic, dat fiind că în acest caz ocupă suprafețe mai mult sau mai puțin plate. 

În Polonia, perioadele secetoase din timpul verii pot duce la scăderea gradului de înflorire 
și a vitalității generale caracteristice Calluna (nu există dovezi științifice solide, dar unele 
observații recente par să confirme acest lucru). Nu se poate exclude colapsul populațiilor 
de Calluna la nivel local și, în acest caz, întregul habitat s-ar putea în egală măsură prăbuși. 
Habitatul este dependent de specii unice, ceea ce determină vulnerabilitatea acestuia în 
raport cu ansamblul factorilor care pot influența această specie. Perioadele secetoase din 
timpul verii diminuează gradul de succes al capacității de reproducere generativă a speciei 
Calluna, blocând refacerea landelor (unele dovezi științifice sunt disponibile în rapoartele 
privind situl Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015, unul dintre cele mai 
importante areale din Polonia care găzduiește lande). 

Evaluarea transferurilor habitatelor alpine din România la nivel spațial pe baza scenariilor 
predictive ale schimbărilor climatice elaborate de Constantinescu et al. (2014) în ceea ce 
privește pajiștile cu Nardus aparținând tipului de habitat 6230 relevă, de asemenea, 
efectele schimbărilor climatice asupra habitatului 4030. Această evaluare ar putea fi 
valabilă deoarece ambele tipuri de habitate sunt prezente în zonele carpatice montane și 
submontane, pe soluri silicioase, sărace în nutrienți, având substraturi cu un pH scăzut. 
Hărțile privind distribuția publicate de Constantinescu et al. (2014) indică faptul că există 
arii vulnerabile în care se înregistrează pierderi semnificative ale biodiversității din cauza 
schimbărilor climatice, care pot genera schimbări majore la nivelul componenței speciilor. 
Modelele predictive pentru anul 2050 indică o scădere a suprafeței ocupate de pășunile 
montane oligotrofe mezofile și de pășunile subalpine oligotrofe, cu 27 % potrivit modelului 
BIXENT și cu 77 % potrivit modelului BIOCLIM.  

În Danemarca există dovezi privind scăderea pH-ului în soluri, în zonele în care este prezent 
habitatul, fapt care ar putea fi atribuit schimbărilor climatice sau încărcării cu nutrienți. În 
prezent, amenințarea este clasificată drept „impact scăzut”30.  

În Regatul Unit, pajiștile uscate sunt sensibile la modificările survenite în ceea ce privește 
condițiile hidrologice și frecvența incendiilor care ar putea rezulta pe fondul temperaturilor 
mai ridicate și al perioadelor mai frecvente de secetă. În plus, temperaturile mai ridicate ar 
putea determina sporirea caracterului predominat al gramineelor pe fondul creșterii 
disponibilității nutrienților, determinând convertirea landelor în pajiști acide. Creșterea 
gramineelor și pierderea mai multor specii de plante caracteristice vor avea un impact 
negativ asupra anumitor specii reprezentative de animale (Natural England și RSPB, 2014).  

Modificări în ceea ce privește competitivitatea și răspândirea speciilor asociate habitatului 
sunt de așteptat ca urmare a schimbărilor climatice survenite în Regatul Unit. Printre 
acestea se pot număra: creșterea gradului de regenerare a arborilor și a tufărișurilor de 
grozamă; scăderea gradului de răspândire a anumitor specii de lande, de exemplu Pyrola 
media și Dicranum spurium, ca o consecință indirectă a schimbărilor climatice în raport cu 
destinația terenurilor. 

                                                 
30 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf, pagina 63). 

http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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Modificările survenite pe fondul efectelor schimbărilor climatice în zona potențială vizând o 
serie de specii reprezentative selectate pentru pajiștile de joasă altitudine au fost modelate 
în Regatul Unit (Parteneriatul BRANCH, 2007). În Anglia, sensibilitatea landelor de joasă 
altitudine la schimbările climatice a fost evaluată ca fiind „moderată”, în conformitate cu 
Manualul privind adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation Manual –
 NE & RSPB, 2014). Este posibil ca schimbările climatice să favorizeze creșterea 
gramineelor, determinând pierderea mai multor specii de plante caracteristice, ceea ce va 
avea un impact negativ asupra anumitor specii reprezentative de animale. Cu toate 
acestea, specii-cheie aflate în prezent la limita nordică a ariei lor de răspândire, cum ar fi 
șarpele de alun și șopârla de câmp, au de câștigat de pe urma climatului mai blând.  

Nu se prevede pierderea habitatului prezent în niciuna dintre arealele sale naturale ca 
urmare a schimbărilor climatice, însă pot surveni modificări în ceea ce privește echilibrul la 
nivel de componență a speciilor sau a comunității. Abordarea presiunilor existente asupra 
landelor (cum ar fi fragmentarea, izolarea, gestionarea și hidrologia) ar putea constitui, în 
multe cazuri, răspunsuri-cheie la problema adaptării la schimbările climatice. 

Schimbările climatice pot avea un impact și asupra cantității de carbon stocat sau emis de 
lande și pot crește riscul producerii incendiilor forestiere (Alonso et al., 2012). 

Este important să se ia în considerare modul în care poate fi sporită capacitatea de 
rezistență la schimbările climatice a rețelei de situri care găzduiește habitatul 4030, de 
exemplu, ariile mai mari pot fi mai rezistente la impact, se poate dovedi necesară 
analizarea potențialelor schimbări la nivelul ariei de extindere, a modificărilor de natură 
fenologică și a amenințărilor suplimentare, s-ar putea impune o nevoie din ce în ce mai 
accentuată de gestionare ca urmare a creșterii temperaturilor și a accelerării succesiunii, a 
răspândirii speciilor exotice, a presiunii crescânde pentru împădurire etc.  

În Manualul privind adaptarea la schimbările climatice (Natural England și RSPB, 2014) sunt 
identificate posibile opțiuni de adaptare a landelor la efectele schimbărilor climatice. 
Acestea pot viza și alte tipuri de lande, nu numai tipul de habitat 4030 pajiști uscate care 
face obiectul prezentului document. A se vedea caseta 1 
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Caseta 1. Opțiuni de adaptare a landelor situate la joasă altitudine și la mare altitudine la 
efectele schimbărilor climatice 

Lande situate la joasă altitudine 

 Asigurarea gestionării optime prin acțiuni combinate de pășunat, tăiere și/sau ardere 
pentru a obține o structură vegetală diferită. 

 Asigurarea unei capacități de gestionare suficiente pentru a putea reacționa în mod flexibil la 
condițiile în schimbare, cum ar fi o perioadă redusă de gestionare pe timpul iernii, precum și 
condiții climatice mai umede care împiedică desfășurarea operațiunilor în sezonul rece. 

 Analizarea menținerii pădurilor de foioase (nu de conifere) în arii localizate pentru a asigura 
un sistem de protecție împotriva incendiilor sau o zonă tampon în apropierea zonelor urbane. 

 La nivelul siturilor, identificarea zonelor care ar putea avea rol de potențiale refugii în 
contextul schimbărilor climatice, cum ar fi zone cu pante orientate către nord, 
microtopografie complexă, o hidrologie solidă și o mare diversitate de specii, precum și 
asigurarea gestionării optime a acestora. 

 Menținerea diversității structurale a vegetației pentru a oferi o gamă largă de microhabitate 
și nișe, inclusiv, acolo unde este posibil, terenuri necultivate, arii dominate de mușchi și 
licheni, plante, arbuști pitici din diverse categorii de vârstă, pajiști umede și turbării, precum 
și arbori și arbuști răzleți. 

 Asigurarea conservării depline a condițiilor hidrologice, de exemplu prin blocarea drenării 
artificiale și reducerea presiunii de captare a apei. 

 Creșterea suprafeței habitatului existent și reducerea efectelor fragmentării prin recrearea 
și refacerea punctuală în jurul porțiunilor existente de teren, dezvoltarea zonei centrale și 
reducerea efectelor marginale. 

Lande situate la mare altitudine 

 Elaborarea planurilor de urgență în caz de incendiu la nivelul întregului mozaic al habitatului 
situat la mare altitudine și asigurarea faptului că proiectarea și gestionarea habitatelor 
reduc riscul de incendii, de exemplu prin introducerea sistemelor de protecție împotriva 
incendiilor și a rezervoarelor de incendiu, precum și prin restricționarea accesului în 
anumite zone în perioadele în care riscul de producere a incendiilor este ridicat. 
Reumidificarea turbăriei de acoperire degradate, uscate și diminuarea covorului vegetal 
contribuie, de asemenea, la reducerea riscului de incendiu.  

 Reducerea la minimum a eroziunii prin gestionarea accesului, a pășunatului și a arderii. 

 Analizarea posibilității de creștere a suprafețelor acoperite de tufăriș și păduri în cadrul 
mozaicului situat la mare altitudine pentru a îmbunătăți caracterul eterogen al habitatului, 
cu scopul de a oferi potențiale refugii pentru plantele și nevertebratele sensibile.  

 La nivelul siturilor înalte, identificarea zonelor care ar putea avea rol de potențiale refugii în 
contextul schimbărilor climatice, cum ar fi zone cu microtopografie complexă, o hidrologie 
solidă și o mare diversitate de specii, precum și asigurarea gestionării corespunzătoare a 
acestora. 

 Menținerea diversității structurale a vegetației pentru a oferi o gamă largă de microhabitate 
și nișe, inclusiv, acolo unde este posibil, terenuri necultivate, arii dominate de mușchi și 
licheni, plante și arbuști pitici din diverse categorii de vârstă, pajiști umede și turbării, arbori 
și arbuști răzleți. 

 Analizarea necesității de adaptare a limitelor sitului desemnat pe măsură ce intervin 
modificări la nivelul habitatelor (de exemplu, pentru a crea situri funcționale mai mari) și 
revizuirea caracteristicilor de interes care fac obiectul gestionării sitului.  

 Pajiștile înalte se întrepătrund cu diverse alte tipuri de habitat, de-a lungul gradienților 
climatici, în special cu pajiști joase unde se înregistrează temperaturi mai ridicate, cu pajiști 
montane unde se înregistrează temperaturi mai scăzute, precum și cu turbării de acoperire 
caracterizate de condiții climatice mai umede. Obiectivele de conservare trebuie să reflecte 
acești gradienți, să se bazeze pe acceptarea faptului că vor surveni modificări în contextul 
schimbărilor climatice și că locul desfășurării acțiunilor de conservare a anumitor specii se 
poate schimba. 
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3.6. Concluzii și recomandări 

Îmbunătățirea cunoștințelor și a metodologiilor de evaluare a stadiului de conservare, a 
amenințărilor și a presiunilor, coroborată cu punerea în aplicare a unor sisteme adecvate 
de monitorizare, este extrem de relevantă în ceea ce privește gestionarea 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 interpretări pentru fiecare țară și 
contribuie la îngreunarea efectuării unui control corespunzător al tendințelor și proceselor 
la nivelul UE. 

Criteriile și procedurile standard armonizate pentru evaluarea și monitorizarea acestui tip 
de habitat (variabile, parametri, criterii și praguri) ar putea avea de câștigat de pe urma 
unei discuții purtate la nivelul UE. Ar putea fi elaborată o metodologie comună bazată pe 
dovezi științifice, ajustarea variabilelor, a parametrilor, a criteriilor și a pragurilor pentru 
fiecare regiune biogeografică în parte. Cu toate acestea, încercarea de a impune o nouă 
metodă standard de înlocuire a metodelor existente s-ar dovedi dificilă sau chiar 
imposibilă. În schimb, ar trebui identificate elementele comune în cadrul metodelor de 
evaluare existente la nivel național și căutate modalități de obținere a unor rezultate 
comparabile. 

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

Tipul 4030 este un habitat secundar care poate fi înlocuit cu (sau poate înlocui) alte tipuri 
de habitate prevăzute în anexa I. Acest lucru conferă un caracter mai degrabă arbitrar 
stabilirii unei cuantificări ideale a distribuției sale optime, care depinde în mare măsură de 
echilibrele la nivel regional și de oportunitățile strategice. 

Se recomandă suplimentarea evaluării axate pe vegetație cu monitorizarea faunei (în 
special nevertebrate specifice landelor).  

Sunt propuse următoarele recomandări: 

 Armonizarea metodelor de monitorizare și 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 va 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.  

 Evaluarea stadiului de conservare și monitorizarea periodică ar trebui să țină în egală 
măsură seama de speciile reprezentative de animale (cu precădere nevertebrate), care 
pot avea un caracter esențial în raport cu numeroase funcții ale ecosistemului. 
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 Definirea valorilor de referință favorabile. 
Unele țări lucrează în prezent la definirea FRV pentru tipurile de habitate din UE, 
inclusiv lande. Metodele propuse recent pentru definirea FRV ar trebui să fie aplicate în 
mod consecvent în scopul definirii FRV specifice acestui tip de habitat. 

 Convenirea asupra unor metode comune de evaluare a amenințărilor și a presiunilor. 
În general, nu există proceduri și metodologii standard pentru a stabili și evalua 
principalele amenințări și presiuni exercitate asupra tipului de habitat 4030, deși unele 
țări elaborează în prezent metodologii standard de evaluare a amenințărilor și a 
presiunilor exercitate asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar. 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.  

 Îmbunătățirea cunoștințelor, a evaluării și a monitorizării fragmentării 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. 
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4. OBIECTIVELE DE CONSERVARE ȘI GESTIONARE A HABITATULUI 
 
Pajiștile uscate europene trebuie menținute prin gestionare regulată. De asemenea, sunt 
necesare acțiuni de refacere pentru a recupera suprafața, structura și funcțiile în cazul în 
care aceste pajiști sunt degradate în mod semnificativ, au dispărut ori sunt extrem de 
fragmentate.  

Obiectivele și prioritățile în materie de conservare pot fi definite la nivelul regiunii 
biogeografice UE pentru a atinge un stadiu corespunzător de conservare, de exemplu 
îmbunătățirea suprafeței, a structurii, a funcției 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 la scară biogeografică.  

Măsuri de conservare pentru siturile Natura 2000 trebuie stabilite și puse în aplicare cu 
scopul de a combate principalele amenințări la adresa habitatului și de a atinge obiectivele 
de conservare. 

Acțiuni desfășurate în afara siturilor Natura 2000 se pot dovedi, de asemenea, necesare 
pentru a asigura conservarea pe termen lung, variabilitatea ecologică și o conectivitate 
adecvată. 
 

4.1 Cadrul și contextul general 

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. 

 

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 măsurilor 



 

73 

prioritare de conservare 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, astfel cum este prevăzut. 

 
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 stadiul de conservare 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 stadiul de conservare 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: 

- Menținerea ariei de extindere și extinderea suprafeței în care a fost redusă. 
- Îmbunătățirea structurii și a funcției.  
- Îmbunătățirea perspectivelor. 

Menținerea ariei de extindere este esențială pentru conservarea diversității habitatului și a 
comunităților sale specifice. Aceasta necesită prevenirea oricărei pierderi potențiale prin 
asigurarea unei gestionări adecvate la nivelul ariei sale de extindere. 

Extinderea suprafeței se impune în vederea contracarării pierderii habitatului ce a survenit 
în trecut și este deosebit de importantă în cazul în care dimensiunea actuală este o 
fracțiune redusă a dimensiunii istorice, creând o serie de arii mici și fragmentate. Acest fapt 
ar necesita refacerea habitatului în siturile corespunzătoare și, în același timp, prevenirea 
scăderii în continuare a suprafeței totale a habitatului și a numărului de amplasamente 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 
componența 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. Conectivitatea este, 
de asemenea, foarte importantă pentru conservarea landelor. Creșterile la nivel local în 
vederea creării de porțiuni mai mari în cadrul unor rețele funcționale sunt necesare pentru 
viabilitatea pe termen lung a habitatului în anumite părți ale ariei sale de extindere, în 
special acolo unde habitatul este extrem de fragmentat. De asemenea, defragmentarea 
este de natură să faciliteze adaptarea la schimbările climatice. 
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Îmbunătățirea perspectivelor necesită abordarea cauzelor care stau la baza principalelor 
amenințări și presiuni asupra habitatului, astfel încât tendințele diverșilor 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 este prezent habitatul 
etc. 
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Sporirea nivelului de cunoștințe și a gradului de conștientizare cu privire la importanța 
acestui tip de habitat 

Pe lângă obiectivele menționate mai sus care vizează gestionarea conservării tipului de 
habitat, comunicarea și transferul valorii ecologice a acestui habitat către societate (și 
anume managerilor, părților interesate și, în special, publicului larg) au un caracter 
deosebit de important. Pe lângă valorile biodiversității habitatului în sine, alte aspecte 
ecologice se impun a fi subliniate, în special cele legate de serviciile ecosistemice. Ar trebui 
să fie organizate experimente și activități de cercetare pentru a înțelege mai bine 
potențialul de furnizare a unor servicii ecosistemice echilibrate, fără a diminua valoarea 
biodiversității habitatului.  

 

Obiective generale 

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

 menținerea ariei de extindere și a suprafeței și, dacă este posibil, extinderea suprafeței 
în care a fost redusă. Menținerea sau îmbunătățirea structurii și funcției acestor lande 
(în funcție de stadiul actual al acestor parametri) și asigurarea unor perspective 
favorabile la nivelul întregii suprafețe pe termen mediu și lung; 

 menținerea bogăției speciilor tipului de habitat și a fitocenozelor sale caracteristice 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; 

 reducerea fragmentării și asigurarea conectivității ecologice în aria de răspândire a 
habitatului, prin creșterea dimensiunii parcelelor și corelarea parcelelor habitatului 
pentru a crea o rețea funcțională. Crearea unor zone de tip „stepping stones” cu 
vegetație specifică pentru îmbunătățirea conectivității peisajului este necesară pentru 
funcționarea metapopulațiilor de plante și animale asociate acestui habitat; 

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

 Sporirea nivelului de cunoștințe și a gradului de conștientizare cu privire la 
importanța acestui tip de habitat în rândul administratorilor de terenuri, al 
urbaniștilor, al factorilor de decizie și al publicului larg. 

 

4.4 Stabilirea obiectivelor la nivel național 

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 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.  
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Abordări de stabilire a obiectivelor de conservare pentru pajiștile uscate 4030 în unele 
țări 

În urma consultărilor la nivel de experți desfășurate în timpul elaborării acestui plan de 
acțiune, au fost identificate următoarele abordări.  

Belgia. Menținerea siturilor existente într-un stadiu corespunzător și îmbunătățirea siturilor 
care se află într-un stadiu mai puțin corespunzător prin practici adecvate de gestionare; 
refacerea siturilor care nu sunt gestionate și recrearea sau crearea acestui habitat, în cazul 
în care acesta lipsește în prezent, pentru a îmbunătăți conectivitatea peisajului. În Flandra, 
suprafața reală a habitatului 4030 este în prezent de 4 300-5 400 hectare, iar obiectivele 
sunt mărirea acestei suprafețe cu 640-840 hectare, ceea ce înseamnă o creștere a gradului 
de extindere a habitatului cu 10-15 %. 

Danemarca. Obiectivul general de conservare este acela că toate habitatele 4030 existente 
ar trebui să atingă un stadiu corespunzător de conservare (SCC). Cele care se află într-un 
stadiu necorespunzător (U1 și U2) se impun a fi gestionate pentru ca stadiul de conservare 
să atingă nivelul corespunzător (SCC). Suprafața totală a habitatului 4030 ar trebui să 
rămână stabilă sau să crească, în cazul în care condițiile permit acest lucru. Obiectivele de 
conservare ar trebui să reflecte gradul de fragmentare, care, în cazul Danemarcei, este 
ridicat în ceea ce privește habitatul 4030 în regiunea continentală.  

Polonia. 1. Menținerea stadiului corespunzător suprafeței, structurii și funcției în zona 
landelor existente de mari dimensiuni, în zonele de instruire militară active sau 
dezafectate, prin punerea în aplicare a unor măsuri de conservare care simulează 
perturbări de natură militară, dacă situația o impune. 2. Menținerea amplasamentelor și 
parcelelor corespunzătoare ansamblului de lande în care este prezentă specia strugurii-
ursului (Arctostaphylo-Callunetum) și lande de drob înflorit (Calluno-Genistetum). 
3. Menținerea sau restabilirea conectivității între parcele, permițând funcționarea speciilor 
înrudite ca o metapopulație. 

România. Crearea unui inventar privind structura și funcțiile, stadiul de conservare, 
amenințările și presiunile corespunzătoare fiecărui sit Natura 2000 desemnat pentru 
habitatul 4030. Obiectivele de conservare ar trebui să aibă în vedere atât ariile din 
interiorul rețelei Natura 2000, cât și din afara acesteia, deoarece comunitățile din cadrul 
acestui habitat se extind adesea dincolo de limitele siturilor Natura 2000. 

Regatul Unit. Menținerea ariei actuale de extindere se impune în scopul de a păstra gama 
de condiții care asigură diversitatea asociată acestui habitat. Pierderile considerabile 
înregistrate de-a lungul timpului și declinul continuu la nivelul numeroaselor specii 
caracteristice landelor indică faptul că o creștere a suprafeței în ansamblu se impune în 
vederea susținerii diversității asociate habitatului. Pentru atingerea SCC, se consideră 
necesară creșterea cu aproximativ 75 % a suprafeței landelor aflate la joasă altitudine. Ar 
trebui create rețele ecologice funcționale pentru a reduce fragmentarea și a spori 
conectivitatea. Alte habitate/caracteristici notificate ale siturilor pot fi favorizate în 
detrimentul habitatului 4030, sub rezerva condițiilor referitoare la stadiul aferent acestui 
tip de habitat.  

Italia. Un obiectiv și o prioritate de prim rang în ceea ce privește tipul de habitat 4030 din 
Italia ar trebui să fie crearea unei rețele de situri, care să cuprindă eventual toate 
subtipurile habitatului pentru toate regiunile biogeografice. Această rețea de situri ar 
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trebui să fie gestionată și monitorizată eficient, în mod coordonat și integrat. Posibilitatea 
de a reloca zone protejate și/sau de a extinde rețeaua Natura 2000 ar trebui avută în 
vedere în egală măsură în contextul planificării rețelei. 
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4.5 Stabilirea obiectivelor de conservare pentru siturile Natura 2000 

După cum s-a menționat anterior în text, un număr de 2 095 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 raport cu ansamblul ariilor speciale de conservare (ASC), în vederea stabilirii 
măsurilor de conservare necesare pentru tipurile de habitate și speciile prezente la locația 
siturilor31. Obiectivele la nivel de sit pot constitui parte integrantă din planurile de 
gestionare a siturilor. 

Obiectivele de conservare la nivel de sit ar trebui să definească starea care trebuie atinsă 
de tipul de habitat în cadrul siturilor respective 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 analizarea 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 care a făcut posibilă în trecut menținerea habitatului 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 definite în funcție de importanța lor relativă, de starea și de potențialul pentru tipul 
de habitat. 

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 cu impact asupra sitului care pot afecta habitatul; 
- starea zonelor înconjurătoare, inclusiv relațiile funcționale asociate destinației 

habitatului și care pot influența stadiul habitatului în cadrul sitului; 
- habitatul ca unitate de furnizare a serviciilor ecosistemice. 

În conformitate cu orientările Comisiei menționate anterior pe această temă, obiectivele de 

conservare trebuie: 

 să fie specifice sitului, și anume să fie stabilite la nivel de sit (dar ar putea fi necesar ca 

                                                 
31 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_no
te2_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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acestea să fie completate de un set mai larg de obiective de conservare la niveluri 
superioare, de exemplu la nivel național, regional sau biogeografic); 

 să fie cuprinzătoare, și anume să acopere toate speciile și tipurile de habitate de 
importanță comunitară menționate în Directiva Habitate care au o prezență 
semnificativă într-un sit Natura 2000 (astfel cum este identificat în formularul-tip 
Natura 2000 relevant); 

 să se refere la o caracteristică, și anume să se refere la anumite tipuri de habitate sau 
specii din sit; 

 să precizeze starea avută în vedere, și anume să identifice în mod clar starea care 
trebuie atinsă de tipul de habitat și de speciile din sit. Starea dorită trebuie: 

o să poată fi cuantificată și măsurată (pe lângă obiectivele cantitative, se pot 
prevedea obiective calitative, cum ar fi descrierea unei bune stări a unui habitat 
sau a unei structuri a populației), precum și să poată fi raportată (să permită 
monitorizarea); 

o să aibă o abordare coerentă (să utilizeze o structură și atribute similare pentru 
aceleași caracteristici, în toate siturile); 

o să fie cuprinzătoare (atributele și țintele ar trebui să vizeze proprietățile 
caracteristicii de interes necesare pentru a-i descrie starea fie drept 
corespunzătoare, fie drept necorespunzătoare);  

o să precizeze în mod clar dacă se are în vedere „menținerea” sau „readucerea la 
un stadiu corespunzător” a stării de conservare a caracteristicii relevante a 
sitului (nivelul de ambiție respectiv predetermină măsurile de conservare 
necesare); 

 să corespundă necesităților ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I și 
ale speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri; 

 să reflecte importanța sitului pentru menținerea sau readucerea la un stadiu 
corespunzător a stării de conservare a tipurilor de habitate și a speciilor prezente pe 
teritoriul sitului și pentru coerența sistemului Natura 2000.  

De asemenea, ar putea fi necesară identificarea modalității de echilibrare a necesității de a 
menține/reface o serie de habitate care pot fi prezente în cadrul aceluiași sit, de exemplu 
pajiște și pădure. 

Mai jos este prezentat un exemplu de obiective de conservare stabilite pentru pajiștile 
uscate prezente la nivelul unui sit Natura 2000. 
 

Obiective de conservare pentru pajiști uscate (4030) într-o arie specială de conservare  

 menținerea suprafeței (xx ha) și a distribuției habitatului în cadrul sitului (hartă pusă 
la dispoziție);  

 menținerea abundenței speciilor caracteristice (listă pusă la dispoziție);  

 menținerea unui grad scăzut de acoperire cu arbori și arbuști indigeni răzleți 
(acoperire <10 %);  

 cel puțin 1 %, dar nu mai mult de 10 % din suprafața habitatului constă din terenuri 
necultivate;  
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 menținerea depunerilor de azot sub valorile critice definite pentru sit (de exemplu, 
10-20 kg N/ha/an). 

Adaptare după: https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-
planning/conservation-objectives. 

 

4.6 Stabilirea obiectivelor în afara siturilor Natura 2000 

În funcție de acoperirea acestui habitat de către rețeaua Natura 2000, luarea de măsuri în 
afara rețelei Natura 2000 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. Aceasta 
poate viza situri protejate în temeiul legislației naționale care nu fac parte din rețeaua 
Natura 2000 și/sau arii care nu beneficiază de protecție la nivel oficial. 

Tabelul 4 de la pagina 39 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 în afara rețelei. 

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

În funcție de starea habitatului într-o anumită arie și de obiectivele de conservare fixate, se 
impune stabilirea unor măsuri de conservare care să vizeze menținerea, refacerea sau 
recrearea (a se vedea definițiile de mai jos). 

Menținerea presupune conservarea și menținerea suprafeței, a componenței și a structurii 
speciilor caracteristice pajiștilor uscate europene, precum și a condițiilor și proceselor 
ecologice necesare menținerii acesteia într-un stadiu corespunzător. Aceasta presupune în 
general punerea în aplicare a unor măsuri recurente (pășunat, cosit, ardere etc.) în mod 
regulat, însă în multe regiuni presupune și adoptarea unor măsuri imediate de reducere a 
aporturilor de azot și a eutrofizării, cu scopul de a stopa degradarea lentă și pierderea 
ulterioară a ariei. 

Refacerea presupune îmbunătățirea ariei habitatului și a stării acestuia, în cazul în care 
unele dintre procesele sau caracteristicile habitatului sunt încă prezente. De exemplu, 
refacerea pajiștilor năpădite de tufărișuri și arbori în cazul în care sunt încă prezente 
procese și condiții ecologice care susțin habitatul. Refacerea ecologică implică în general 
tăierea arborilor și a arbuștilor sau stoparea regenerării arboricole. De asemenea, aceasta 
poate presupune cositul și pășunatul mai intensiv pe o anumită perioadă de timp, până 
când regenerarea formațiunilor arbustive și arboricole este controlată și până când se 
poate efectua întreținerea periodică, la un nivel mai extins. Sau, dimpotrivă, ar putea 
implica reducerea presiunii exercitate de pășunat pentru a permite dezvoltarea unei 
structuri vegetale diverse.  

Recrearea presupune introducerea speciilor caracteristice habitatului într-un loc în care 
habitatul a dispărut și acolo unde starea mediului este propice habitatului. Recrearea poate 

https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
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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 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. Aceasta ar trebui 
să vizeze și facilitarea defragmentării, și anume corelarea parcelelor de mici dimensiuni 
pentru a crea alte parcele având dimensiuni mai mari și un caracter mai durabil. Landele 
fac parte din peisaje complexe, cu pajiști nisipoase, cu stadii mai vechi și mai tinere de 
Calluna, succesiuni de tufăriș și păduri acide. În cazul în care sunt prezente fragmente de 
lande și suficienți diaspori disponibili, recrearea cel puțin a vegetației caracteristice poate fi 
relativ rapidă, însă restabilirea faunei specifice este mult mai dificilă și necesită o perioadă 
mai îndelungată.  

Principiul director se referă la faptul că este întotdeauna mai bine să se protejeze și să se 
mențină ecosistemele 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. 

În general, refacerea situației „ideale” anterioare (din punctul de vedere al suprafeței 
habitatului, al componenței 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.  

Refacerea ecologică sau crearea habitatelor reprezintă un proces de durată. În funcție de 
metodele utilizate, refacerea landelor de joasă altitudine existente poate dura până la 
1015 ani (Shellswell, 2016). Cu toate acestea, în funcție de condițiile și de izolarea sitului, 
duratele de refacere completă a landelor pot varia între 15 și 150 de ani. 

Refacerea poate produce rezultate într-un interval scurt numai în cazul în care majoritatea 
speciilor caracteristice sunt încă prezente și toate procesele ecologice necesare au loc.  

După ce activitățile de refacere au obținut rezultatele scontate, sunt necesare de regulă 
măsuri de menținere pentru păstrarea pajiștilor uscate într-o stare bună. 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 practici de gestionare extensivă, 
inclusiv pășunatul erbivorelor sălbatice și al animalelor de fermă, precum și de perturbări 
permanente, de exemplu incendii. Refacerea se impune în situația degradării sau a pierderii 
habitatului. 

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. Majoritatea landelor 
necesită în prezent o formă de gestionare a conservării pentru a reduce succesiunea la 
formațiuni arbustive și arboricole. Printre intervențiile de gestionare se numără pășunatul 
animalelor, tăierea și arderea vegetației [Newton et al. 2009; Diaz et al. 2013). 

În general, măsurile care simulează regimul perturbărilor relevante și practicile tradiționale 
de gestionare, care previn expansiunea arborilor și favorizează regenerarea vegetației de 
iarbă-neagră, sunt adecvate pentru menținerea acestui habitat în bune condiții. Măsurile 
descrise în continuare pot fi necesare sau utile, în funcție de condițiile la nivel local. 

5.1.1 Pășunat  

În majoritatea ariilor specifice de răspândire, pășunatul a fost utilizat de-a lungul timpului 
în regiunea landelor, de exemplu cu rase tradiționale de ovine, dar și cu bovine și cabaline, 
pe lângă erbivorele sălbatice, cum sunt iepurii și cervidele. Pășunatul contribuie la controlul 
creșterii tufărișului și a arborilor. Acolo unde pășunatul a fost practicat în mod tradițional și 
a permis menținerea pajiștilor uscate în stare bună, acesta poate fi considerat o măsură de 
gestionare adecvată, cu condiția stabilirii nivelului de presiune și a perioadei 
corespunzătoare de pășunat. Pe de altă parte, este posibil ca pășunatul să nu fie o măsură 
suficientă pentru menținerea habitatului în condiții sărace în nutrienți, în special în 
regiunile în care aportul de azot aeropurtat depășește în mare măsură valorile critice (a se 
vedea Härdtle et al. 2006). 

Un studiu privind impactul pășunatului animalelor asupra landelor joase din Regatul Unit 
(Lake et al. 2001) a concluzionat următoarele: 

 pășunatul animalelor reprezintă o practică de gestionare adecvată a landelor joase, în 
vederea atingerii obiectivelor de conservare; 

 regimurile de gestionare care utilizează pășunatul corespunzător pot crea o 
diversitate sporită a habitatelor și, prin urmare, o diversitate biologică mai mare decât 
alte tipuri de gestionare, cum ar fi arderea sau tăierea; 

 impactul pășunatului trebuie avut întotdeauna în vedere din punct de vedere al 
intensității pășunatului și al tipurilor de animale utilizate; pășunatul necorespunzător 
poate cauza efecte negative sau o realizare a obiectivelor la un nivel modest. Impactul 
negativ al pășunatului asupra biodiversității landelor înalte din Marea Britanie la scară 
largă ilustrează consecințele pășunatului excesiv. 
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Cu toate acestea, introducerea pășunatului s-a dovedit a fi un aspect controversat, în 
special la nivelul siturilor în care amintirea practicii tradiționale a dispărut, iar siturile sunt 
acum importante pentru acces și recreere, subliniind necesitatea justificării eficacității 
acesteia.  

O analiză sistematică a literaturii de specialitate a relevat faptul că pășunatul excesiv poate 
determina o creștere a raportului dintre pajiști și vegetația arbustivă ericoidă (Newton et 
al. 2009). În vreme ce marea majoritate a practicienilor (94 %) consideră că pășunatul 
reprezintă o opțiune de gestionare eficientă în cazul landelor joase, au fost înregistrate 
dovezi ale unei serii de efecte negative asupra atributelor habitatului, evidențiind 
necesitatea îmbunătățirii acțiunilor de monitorizare și analiză experimentală a eficacității 
intervențiilor de gestionare. Cu toate acestea, ceea ce este „negativ” va depinde de 
obiectivele de conservare. De exemplu, la nivelul multor lande de joasă altitudine, 
reducerea gradului de acoperire cu iarbă-neagră și creșterea diversității structurale 
constituie un obiectiv. 

Pe de altă parte, eliminarea pășunatului poate fi utilizată și pentru refacerea habitatului, 
acolo unde presiunea exercitată de pășunat a fost prea intensă și a dus la degradarea 
landelor. Dovezile privind efectele suprimării sau reducerii pășunatului animalelor (de 
exemplu, prin împrejmuire) sunt furnizate în Martin et al. 2017. 

Impactul presiunii exercitate de pășunatul necorespunzător se impune a fi abordat. Trebuie 
încurajată elaborarea unor planuri de gestionare a pășunatului, în special a celor 
referitoare la siturile Natura 2000. 

Pășunatul trebuie să fie controlat cu atenție în raport cu obiectivele stabilite. În funcție de 
situația inițială a habitatului, de stadiul său de conservare și de obiectivele urmărite, 
trebuie ales regimul optim de pășunat. Ratele de încărcare flexibile sunt importante pentru 
a preveni atât supraexploatarea, cât și subexploatarea pășunilor, ambele având un impact 
negativ asupra comunităților de lande.  

Tipul de animale utilizate este în egală măsură important, dat fiind că animale diferite au 
preferințe de pășunat diferite, precum și efecte diferite asupra habitatului. Ovinele au fost 
utilizate cu succes în contextul gestionării ariilor ocupate de lande. În plus, atât pășunatul 
cu bovine, cât și cu pășunatul mixt cu bovine și cabaline au fost utilizate cu succes pentru 
gestionarea și refacerea ariilor ocupate de lande (Bokdam & Gleichman 2000; Henning et 
al. 2017a, b) și, astfel, pentru îmbunătățirea stadiului de conservare la nivel local a tipului 
de habitat de interes comunitar (Henning et al. 2017b). Este cunoscut faptul că pășunatul 
mixt cu bovine și cabaline îmbunătățește atât structura vegetației, cât și bogăția speciilor în 
ansamblu la nivelul landelor, consolidând terenurile necultivate, reîntinerind Calluna 
vulgaris și reducând numărul speciilor de graminee foarte competitive, cum ar fi 
Calamagrostis epigejos, precum și suprafața acoperită de mușchi și deșeuri vegetale. 

Lake et al. (2001) au analizat avantajele și dezavantajele tuturor tipurilor de efective de 
animale: ovine, bovine și cabaline, în ceea ce privește gestionarea landelor. Un studiu 
efectuat la nivelul landei Continental din Germania a relevat faptul că bovinele se hrănesc 
mult mai frecvent cu plante și formațiuni arbustive lemnoase decât cabalinele (Lorenz et al. 
2016). În funcție de sezon, bovinele au acoperit în medie 3-16 % din necesarul lor zilnic de 
hrană din plante lemnoase, valorile cele mai ridicate fiind înregistrate în timpul iernii. 

http://www.countrysideinfo.co.uk/glossary.htm#Stocking%20Rates
http://www.cix.co.uk/~lincstrust/ltnc/ar9596/issucamp.html
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Momentul pășunatului este, de asemenea, important. Pășunatul de iarnă la nivelul 
habitatului 4030 tinde să favorizeze gramineele în detrimentul arbuștilor pitici și, în special 
atunci când este asociat cu acțiuni prea frecvente de ardere, poate reduce în mod 
semnificativ suprafața acoperită cu arbuști pitici. 

Pășunatul bovinelor și cabalinelor pe tot parcursul anului poate reduce cu succes volumul 
gramineelor foarte competitive, precum Calamagrostis epigejos (Henning et al. 2017b). 
Animalele erbivore preferă hrana constând din graminee și în timpul iernii (Lorenz et al. 
2016). Cabalinele sunt cunoscute cu precădere pentru furajarea lor graminoidă (Cosyns et 
al. 2001; Lamoot, Meert & Hoffmann 2005), prin urmare acestea reușesc să reducă cu 
succes invazia gramineelor la nivelul landelor (Lake, Bullock & Hartley, 2001).  

Un exemplu de pășunat sezonier al ovinelor este așa-numita transhumanță32, care a fost 
utilizată în mod tradițional în Peninsula Iberică și s-a dovedit a fi asociată cu prezența 
habitatelor dominate de lande. În cursul secolului trecut, această activitate a scăzut 
exponențial și a dispărut aproape complet. În consecință, majoritatea pășunilor alpine sunt 
în prezent abandonate sau pășunate de bovine și cabaline, care utilizează mozaicul de 
pajiști și pășuni în mod diferit față de ovine, hrănindu-se exclusiv cu vegetație erbacee 
(Osoro et al., 2003; Celaya et al., 2007), determinând niveluri mai ridicate de invazie a 
tufărișului (Calvo et al., 2002a; Morán-Ordóñez et al., 2013). 

În Spania, gestionarea comunităților de lande situate la mare altitudine în nordul țării 
(regiunea atlantică și regiunea alpină) cu o rată adecvată de încărcare ar contribui la 
menținerea unui covor vegetal tânăr și sănătos. Acesta va constitui apoi un habitat ideal 
pentru o varietate de specii sălbatice și va elimina o parte din nutrienții depuși la nivel 
atmosferic. În sudul Spaniei (regiunea mediteraneeană), o atenție deosebită se impune a fi 
acordată landelor uscate, bogate în specii endemice, în special în regiunea Strâmtorii 
Gibraltar (Gil-López et al. 2018). 

În pajiștile atlantice având o acoperire inițială mai redusă de specii lemnoase, pășunatul 
bovinelor reduce cu succes regenerarea speciilor lemnoase (Bokdam & Gleichman 2000). 
Cu toate acestea, în cazul în care acoperirea inițială de specii lemnoase în ansamblu este 
ridicată, tăierea manuală a arbuștilor are un rol esențial, deoarece bovinele și cabalinele nu 
au capacitatea de a combate cu succes regenerarea speciilor lemnoase și, astfel, de a 
menține caracterul de sit deschis al landei (Henning et al. 2017b). Cu toate acestea, pe 
termen lung se constată o diminuare treptată a gradului de regenerare a speciilor 
lemnoase, precum și creșterea volumului acțiunilor de păscut de către animalele erbivore 
(parcele pășunate) și erbivorele sălbatice, precum căprioarele și iepurii (parcele 
nepășunate) (Henning et al. 2017b).  

În general, bovinele se hrănesc mult mai frecvent cu plante și formațiuni arbustive 
lemnoase decât cabalinele (Lorenz et al. 2016). În funcție de sezon, bovinele pot acoperi în 
medie 3-16 % din necesarul lor zilnic de hrană din plante lemnoase. Prin urmare, valorile 
cele mai ridicate au fost înregistrate în timpul iernii. În plus, pășunatul bovinelor și al 
cabalinelor reduce în mod semnificativ regenerarea speciei de cireș negru (Prunus serotina) 
care a făcut obiectul unei singure tăieri, împiedică procesul său de fructificare și determină 
dispariția progresivă a acestei specii invazive (Lorenz et al. 2016). 

                                                 
32 Deplasări sezoniere ale efectivelor de ovine în Peninsula Iberică pentru a profita de disponibilitatea 
resurselor complementare de pășunat (sisteme „dehesa” sud-iberice în timpul iernii și pășuni alpine nord-
iberice în timpul verii). 
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În unele cazuri, vânatul (de exemplu, cervidele) poate acționa, de asemenea, ca specie 
erbivoră, împiedicând expansiunea arborilor și stimulând regenerarea vegetației de 
iarbăneagră. Unele măsuri de gestionare a vânatului, cum ar fi zonele în care vânătoarea 
este interzisă la nivelul landelor, pot promova acest impact pozitiv. Cu toate acestea, în 
funcție de densitatea lor, animalele sălbatice, precum cervidele și chiar iepurii, pot avea un 
impact semnificativ asupra comunităților de lande și, în unele cazuri, trebuie controlate33 
sau încurajate (de exemplu, Breckland, Anglia). 

5.1.2 Tăiere 

Pajiștile uscate europene au luat naștere, în principal, dintr-o lungă tradiție de pășunat de 
intensitate redusă. Această măsură de gestionare a fost adesea îmbinată cu alte practici de 
exploatare a terenurilor, precum cositul sau desțelenirea (Garcia et al. 2013). Prin urmare, 
tăierea vegetației de iarbă-neagră a fost practicată încă din timpuri străvechi.  

În regiunile în care reintroducerea pășunatului efectivelor de animale nu are caracter viabil 
din cauza schimbărilor socio-economice, cositul este considerat a fi unicul substitut practic 
și accesibil (Adamowicz 2010; Diemont et al. 2013). Cu toate acestea, studiile au relevat 
faptul că pășunatul creează o structură de vegetație mai deschisă și reduce volumul 
gramineelor concurente (de exemplu, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis epigejos, 
Molinia caerulea), cu o rată de succes mai mare decât în cazul cositului, având în vedere 
hrănirea selectivă (Pywell et al. 1995; Henning et al. 2017a). 

Calendarul acțiunilor de tăiere trebuie să țină seama de prezența animalelor pe pajiști, 
recomandarea fiind de a nu întreprinde aceste acțiuni în timpul verii, în perioadele de 
împerechere. Elementele rezultate în urma tăierii trebuie îndepărtate întotdeauna pentru a 
împiedica acumularea materialelor descompuse în sol. 

În Polonia, de exemplu, cositul este pus în aplicare ca măsură de conservare la nivelul 
sitului Natura 2000 Diabelskie Pustacie (PLH320048). Vegetația de iarbă-neagră este cosită 
o dată la 3-5 ani, iar biomasa este îndepărtată. Cositul este repartizat sub forma unui 
mozaic de benzi și parcele de dimensiuni reduse. Nu există dovezi științifice cuprinzătoare 
în ceea ce privește rezultatele, însă măsura (asociată cu îndepărtarea arborilor și a 
puieților) pare să garanteze regenerarea vegetației de iarbă-neagră și crearea unui mozaic 
de lande cu o structură variată. 

Felinks et al. (2013) au analizat diverse metode de cosit (tunderea vegetației cu funcție de 
mulcire la o înălțime de aproximativ 20 cm, cosirea cu ajutorul unei mașini de tuns la o 
înălțime de aproximativ 10 cm, cosirea cu ajutorul unui echipament de tocat resturi 
vegetale aproape de sol) la nivelul pajiștilor uscate din Germania care găzduiesc zone de 
instruire militară. Întrucât o mare capacitate la nivelul ariei poate fi obținută prin mulcire, 
nu se poate asigura nici regenerarea eficientă a speciei Calluna vulgaris, nici o structură 
diversă de vârstă a arboretului Calluna. Utilizarea unei mașini de tuns sau a unui 
echipament de tocat resturi vegetale, dotate cu dispozitive de îndepărtare a vegetației 
tăiate, susține în mod eficient regenerarea vegetativă a speciei Calluna vulgaris, iar cositul 
aproape de suprafața solului are un efect pozitiv asupra regenerării generative a pajiștilor 
prin crearea parcelelor de sol deschis.  

                                                 
33 De exemplu, îmbunătățiri semnificative în sensul atingerii stadiului corespunzător au fost realizate la nivelul 
ASC Inchnadamph (UK0012787), prin acțiuni de monitorizare a presiunii exercitate de pășunatul cervidelor în 

baza secțiunii 7 din cadrul Deer Act Control Scheme. 

http://www.abdn.ac.uk/mammal/rabbit.htm
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Toate tipurile de cosit sunt limitate de rugozitatea suprafeței sau de munițiile neexplodate. 
Pentru a reduce nivelul nutrienților în zona landelor, eliminarea vegetației are un caracter 
esențial (a se vedea Härdtle et al. 2006). În plus, sunt favorizate speciile lemnoase având o 
capacitate de regenerare rapidă a lăstarilor, în vreme ce volumul proceselor dinamice la 
nivelul landelor este redus. Astfel, ori de câte ori este posibil, se impune asocierea tuturor 
tehnicilor de cosit cu alte măsuri, precum pășunatul sau arderea dirijată (Felinks et al. 
2013).  

5.1.3 Ardere 

Arderea dirijată este o tehnică de gestionare consacrată ce vizează întreținerea landelor în 
mai multe țări europene (GFMC & Fire Ecology Research Group 2009).  

Scopul arderii este de a îndepărta cu grijă vegetația de suprafață, rădăcinile nefiind însă 
afectate, în vederea regenerării.  

Arderea controlată poate fi utilizată pentru a simula ciclul incendiilor naturale la nivelul 
landelor și pentru a reduce conținutul de N. Cu toate acestea, procedura arderii nu este 
adecvată în ariile cu mozaicuri de pajiști uscate și alte habitate sensibile la incendii. Aceasta 
necesită un control strict, ceea ce se poate dovedi imposibil în cazul în care aria este 
înconjurată de plantații forestiere sau de locuințe. Arderea poate fi interzisă prin lege în 
unele țări, de exemplu în Polonia, sau în anumite zone.  

Există diverse tradiții în ceea ce privește utilizarea incendiilor în diferite țări, aspect ce se 
impune a fi avut în vedere. 

În Belgia, pajiștile uscate au fost arse ocazional, însă această practică a fost abandonată în 
urmă cu mult timp (începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea). În anumite rezerve 
de lande din Flandra (Belgia), arderea dirijată la scară mică este în continuare practicată cu 
succes.  

În Danemarca, gestionarea prin rotație la scară mică, prin diverse măsuri de gestionare, 
inclusiv ardere (sau pășunat ori cosit) în cicluri de 20-30 ani, pare a funcționa 
corespunzător.  

În Spania se recurge la incendii recurente (pe timpul iernii) cu scopul de a menține landele 
cu Calluna într-un stadiu corespunzător (Ojeda 2009a; Gil-López et al. 2014). 

Studiile experimentale având ca obiect compararea diferitelor metode alternative de 
gestionare a landelor în Munții Cantabrici (Spania) au susținut procedurile repetate de 
ardere pe baza unui sistem de rotație la 15-20 ani, în scopul de a preîntâmpina apariția 
fazei degenerative (Calvo et al., 2002, 2012). Rezultatele au indicat faptul că reîntinerirea 
exclusiv prin acțiuni de ardere dirijată poate fi ineficientă în ceea ce privește conservarea 
acestor lande în condițiile depunerilor semnificative de azot aeropurtat, dat fiind că focul a 
favorizat invazia speciilor de graminoide la nivelul parcelelor experimentale în faza de 
pionierat. Prin urmare, s-ar impune completarea acțiunilor de ardere periodică cu 
pășunatul erbivorelor la un nivel al ratelor de încărcare moderat spre scăzut, înainte de 
realizarea etapei de construcție (la 5 ani de la incendiu), care să permită Calluna să învingă 
graminoidele în lupta pentru lumină. Frecvența cea mai adecvată de provocare a 
incendiilor ar putea fi de 15-20 ani pentru a reduce la minimum impactul acumulării de N, 
în special în ceea ce privește speciile cele mai sensibile (și anume, briofitele și lichenii) 
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În unele țări (de exemplu, Germania, Polonia), landele care ocupă cele mai întinse 
suprafețe în prezent sunt fie legate de zone de instruire militară active, fie au fost utilizate 
în trecut în scopuri militare (Schröder et al. 2008, Ellwanger & Reiter 2018). În ariile de 
instruire militară puternic contaminate cu muniție, arderea dirijată (cu vehicule blindate de 
aprindere și stingere a incendiilor) poate fi singura modalitate practicabilă de a menține 
zonele deschise și de a reface landele (de exemplu, Goldammer et al. 2016, Schleupner et 
al. 2016). În ceea ce privește tehnicile și limitările arderilor dirijate în ariile contaminate cu 
muniție, a se vedea Goldammer et al. (2016). 

Arderea controlată este utilizată pentru a asigura conservarea landelor în Regatul Unit și, 
de asemenea, pentru a crea un mozaic de parcele diferite de habitat pentru animale 
sălbatice și/sau vânat, de exemplu pentru potârnichea de tundră în Scoția (Bougkas et al. 
2018).  

Focul are diferite efecte în diferite anotimpuri. Arderea controlată este reglementată în 
anumite țări (de exemplu, în Scoția și Anglia). Codul englez referitor la incendii (English 
Burning code)34 limitează perioada între începutul lunii octombrie și mijlocul lunii aprilie, în 
funcție de locație), dat fiind că arderea ulterioară poate avea un efect mai dăunător asupra 
faunei. În Scoția se aplică un cod de bune practici, și anume Codul Muirburn (a se vedea 
studiul de caz prezentat în continuare). 
  

                                                 
34 http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf. 

http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
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Codul Muirburn. Scoția (Regatul Unit) 

Codul Muirburn prevede normele și bunele practici referitoare la arderea controlată a 
vegetației de iarbă-neagră (muirburn). Scopul său este de a asigura faptul că acțiunile 
de ardere au loc în locul potrivit, preîntâmpină efectele negative asupra habitatelor și 
speciilor sensibile și nu provoacă incendii forestiere. 

Sezonul arderilor este cuprins între 1 octombrie și 15 aprilie pentru a evita afectarea 
păsărilor și a reptilelor. 

Printre considerentele de ordin general care se impun a fi avute în vedere în contextul 
planificării acțiunilor de ardere ar trebui să se numere: 

- Citirea și înțelegerea codului. 
- Definirea terenului vizat. 
- Identificarea scopului de gestionare și a rezultatului urmărit, precum și luarea 

unei decizii în sensul îndeplinirii potențiale a obiectivului prin ardere și/sau 
tăiere. 

- Identificarea tuturor caracteristicilor care sunt expuse riscului de ardere la 
nivelul unei hărți. 

- Identificarea tuturor ariilor și speciilor protejate, a zonelor sensibile și a ariilor 
în care sunt interzise incendiile. 

- Verificarea obligației de obținere a aprobărilor. 
- Revizuirea opțiunilor în materie de gestionare. 
- Elaborarea unui plan mai detaliat în cazul în care arderea are loc în cele din 

urmă. 

Un plan solid în materie de ardere permite exercitarea unui anumit control asupra 
amenințărilor ce pot fi create pe fondul acesteia. Planul trebuie să cuprindă: 

• Obiectivele arderii. 
• Alegerea zonei de desfășurare a arderii. 
• Alegerea perioadei de desfășurare a arderii. 
• Alegerea modalității de desfășurare a arderii. 
• Zonele și perioadele în care arderea este interzisă. 
• Modalitățile de reducere a riscurilor. 
• Echipamentele. 
• Locul și modul de înregistrare a elementelor care au făcut obiectul arderii. 

Codul Muirburn pune la dispoziție atât o listă de verificare detaliată pentru etapa de 
pregătire, cât și o altă listă de verificare pentru acțiunile care se impun a fi întreprinse 
în ziua în care este programată arderea. Aceste liste de control au drept scop 
asigurarea faptului că toate autorizațiile au fost solicitate și că toate mesajele de 
avertizare, planul de urgență, instruirea personalului, evaluarea riscurilor etc. au fost 
realizate. 
 

Scottish Government (Guvernul scoțian). 2017. Codul Muirburn: Gestionarea 
terenurilor mlăștinoase prin ardere și tăiere. (The Muirburn Code: Management of 
moorland by burning and cutting.) https://www.nature.scot/guidance-management-
moorland-muirburn-code 

https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code
https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code
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Există numeroase studii privind utilizarea incendiilor controlate ca instrument de 
gestionare a landelor. O analiză a studiilor și a dovezilor privind efectele arderii dirijate 
asupra vegetației landelor este disponibilă în Martin et al. 2017. 

Tipurile de impact al incendiilor asupra solurilor, a hidrologiei și a biodiversității sunt 
complexe și variază în funcție de o serie de factori interdependenți. Caracteristicile 
incendiilor sunt deosebit de importante, cum ar fi frecvența, temperatura, intensitatea la 
suprafața solului, durata de propagare și proporțiile. La rândul lor, aceste caracteristici 
depind de o serie de factori, printre care: tipul și structura combustibilului, amploarea 
focului, panta, viteza vântului și gradul de umiditate la nivelul vegetației și al solului, 
precum și metoda de ardere. Tipurile de impact depind în egală măsură de condițiile solului 
și ale habitatului în momentul arderii (care reflectă parțial impactul cumulat al arderii), de 
anotimp, de condițiile meteorologice și de interacțiunile cu pășunatul și cu alte practici de 
gestionare. Incendiile pot avea efecte negative semnificative, printre care: aprinderea, 
combustia și distrugerea straturilor de turbă și de humus cauzate de incendii violente în 
condiții de secetă; rate ridicate de scurgere și eroziune, în special în urma incendiilor 
violente și în zonele în care sunt arse arboreturi vaste sau bătrâne de Calluna, precum și pe 
pante abrupte; reducerea diversității structurale și a speciilor și modificări la nivelul 
compoziției vegetației, în cazul în care incendiile au loc prea des sau pe arii vaste (Tucker, 
2003).  

Arderea, accidentală sau controlată, poate duce totuși la dispariția pe plan local a unor 
specii de animale. Ariile care urmează să fie arse ar trebui prevăzute cu sisteme de 
protecție pentru izolarea focului și înconjurate de vegetație mai bătrână de iarbă-neagră, 
pentru a permite decolonizarea ulterioară a ariei. 

Atunci când se recurge la utilizarea focului pentru gestionarea landelor, prezența speciilor 
de animale sensibile trebuie să beneficieze de o atenție deosebită. Sub rezerva utilizării cu 
prudență, arderea își poate dovedi uneori utilitatea în sensul menținerii vegetației în 
condiții propice pentru reptile. Cu toate acestea, incendiile care au loc cu o frecvență prea 
ridicată sau la o scară prea mare pot fi extrem de dăunătoare pentru populațiile de reptile 
(Edgar et al. 2010). În Danemarca, arderea landelor primăvara, atunci când reptilele încă 
hibernează, iar păsările nu au început reproducerea constituie adesea o problemă. 

 



 

90 

 
Arderea pajiștii la situl de interes științific special Blue Pool. ©Nick Squirrell. Natural England. 
 

5.1.4. Gestionarea impactului depunerilor de azot 

Depunerile de azot atmosferic au fost identificate ca fiind o amenințare majoră la adresa 
acestui habitat. Pajiștile uscate sunt prezente pe soluri acide, sărace în nutrienți, fiind 
adaptate din punct de vedere funcțional la un conținut scăzut de N în sol. Prin urmare, 
adăugarea azotului prin depunere are potențialul de a afecta structura și funcționarea 
acestora, având un posibil impact și asupra furnizării serviciilor ecosistemice de reglare, 
precum sechestrarea și stocarea dioxidului de carbon (De Vries et al. 2009). 

Activitățile de gestionare la fața locului, cum ar fi măsuri de pășunat, tăiere, ardere, 
gestionare hidrologică și perturbare a solului pot atenua efectele negative ale azotului 
asupra landelor și pajiștilor (Jones et al. 2017). Cu toate acestea, în zonele în care volumul 
depunerilor de azot atmosferic este ridicat, adesea din cauza agriculturii intensive (emisii 
de NH3, pe lângă emisiile de NOx), iar valorile N depășesc cu mult cantitățile critice la 
nivelul habitatului 4030, pășunatul tradițional sau tăierea vegetației nu mai pot compensa 
afluxul de nutrienți, impunându-se alte tipuri de acțiuni pentru reducerea depunerilor de 
azot. 

Eliminarea biomasei prin tăiere elimină, de asemenea, azotul din sistem, având potențialul 
de a reduce starea nutrienților din sol pe termen lung. Cu toate acestea, rata de eliminare a 
nutrienților prin această metodă este în general scăzută și, astfel, detectarea unei 
modificări semnificative ar putea fi un proces de durată (Steven et al. 2011). Arderea oferă, 
de asemenea, mijloace de eliminare a biomasei, fiind utilizată în mod tradițional ca 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/grazing
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moorland
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instrument de gestionare a landelor. O altă metodă care a fost testată experimental pentru 
eliminarea azotului reactiv din sol este adăugarea carbonului.  

Printre acțiunile de eliminare a nutrienților pe teren s-ar putea număra trecerea de la 
tăiere și ardere la decopertare pentru a elimina nutrienții acumulați atunci când aceasta 
reprezintă o problemă (a se vedea, de exemplu, Niemeyer et al. 2007). 

Striparea sau înlăturarea stratului de turbă reprezintă cea mai drastică metodă de 
eliminare a nutrienților, însă elimină și solul acidificat, remediind astfel atât problemele 
legate de acidifiere, cât și de eutrofizare. Striparea este utilizată pe scară largă în unele țări, 
în special în Țările de Jos, pentru refacerea landelor (De Graaf et al. 1998). Striparea este o 
formă costisitoare de gestionare și, pe lângă eliminarea nutrienților și a solului acidificat, 
îndepărtează banca de semințe și materia organică din sol și reduce capacitatea de retenție 
a apei în sol (van den Berg și alții 2003a). Eliminarea băncii de semințe din sol înseamnă că, 
în cazul în care grupul local de specii este deja epuizat, este posibil ca speciile 
corespunzătoare să nu fie în măsură să recolonizeze și ar putea fi necesară reintroducerea 
acestora (Dorland și alții 2004; van den Berg și alții 2003b).  

Multe dintre aceste măsuri nu sunt adecvate pentru a fi aplicate la scară panoramică și ar fi 
oportun ca acestea să fie aplicate numai la nivelul siturilor de importanță pentru 
conservare sau al altor zone vizate. Prin urmare, o modalitate mai eficientă de reducere a 
depunerilor de azot este de a reduce emisiile de azot la sursă. 

Sarcina de a atenua efectele depunerilor de azot le revine în prezent proprietarilor de 
terenuri. Atunci când organizațiile în domeniul conservării sunt responsabile de gestionarea 
terenurilor, o astfel de atenuare poate fi posibilă, deși costisitoare, însă în multe cazuri 
terenul se află în proprietatea persoanelor fizice, astfel încât se impune promovarea unei 
gestionări adecvate, de exemplu prin intermediul programelor de agromediu. Măsurile de 
atenuare menite să reducă efectul depunerilor de azot nu sunt în prezent încorporate în 
cadrul acestor programe în numeroase părți ale Europei, dar unele dintre măsurile descrise 
mai sus sunt fezabile la diverse scări. Fermierii au nevoie de stimulente pentru a încuraja 
gestionarea adecvată. 

5.2 Refacerea și defragmentarea landelor 

Refacerea pajiștilor uscate se poate dovedi necesară în multe țări și regiuni ale UE în care 
aria ar trebui extinsă, cu scopul de a reduce fragmentarea și a îmbunătăți calitatea, 
structura și funcțiile acestui tip de habitat. Refacerea landelor poate implica diverse măsuri 
și tehnici, printre care îndepărtarea arborilor, controlul lăstăririi tufărișului și arborilor, 
controlul și eradicarea speciilor invazive. 

Având în vedere longevitatea băncii de semințe specifice landelor, acesta reprezintă un 
habitat cu un mare potențial de refacere în condiții adecvate. Landele neglijate aflate în 
condiții necorespunzătoare pot fi restabilite în multe situații prin introducerea sau 
adaptarea la practici de gestionare adecvată, care ar putea include o asociere între acțiuni 
de tăiere, ardere și pășunatul animalelor (Symes și Day, 2003). Aceste intervenții au în 
egală măsură capacitatea de a cauza prejudicii, astfel încât sunt necesare obiective clare la 
nivel de sit pentru a identifica echilibrul tipurilor și intensităților de gestionare.  

Atunci când are loc o modificare la nivelul destinației terenurilor, refacerea gradului de 
extindere impune îndepărtarea arborilor, atunci când o plantație de conifere se transformă 
în landă ori se reduc nivelurile de nutrienți în contextul conversiei terenului arabil. Cu toate 
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acestea, restabilirea structurii și a funcției s-ar putea dovedi mai dificilă, în funcție de 
natura modificării la nivelul destinației terenurilor. De exemplu, este posibil ca restabilirea 
unei plantații la primul ciclu de conifere la stadiul de landă să aibă succes, în special în cazul 
în care structura solului și compoziția nutrienților au suferit foarte mici modificări. Cu toate 
acestea, în cazul în care landa a fost convertită în teren arabil, intervenind modificări 
semnificative la nivelul structurii solului și al cantităților de nutrienți, refacerea este mult 
mai dificilă sau chiar imposibilă în lipsa unor intervenții costisitoare. 

Metodele de refacere a landelor pe terenuri agricole ameliorate pot implica o inversare a 
nivelului crescut de pH al solului și a disponibilității nutrienților, parte din ameliorarea 
agricolă, astfel încât speciile de ericacee și pajiști acide să nu fie depășite de vegetația 
mezotrofică în creștere pe arii extinse.  

Abordările de succes s-au bazat fie pe eliminarea fizică a solului vegetal ameliorat, fie pe 
modificarea chimică a acestuia, de exemplu prin adăugarea de sulf pentru a reduce 
concentrațiile de pH și macroelemente. Cu toate acestea, sulful, care este adesea adăugat 
pentru scăderea pH-ului, poate crește volumul de cationi toxici sau poate inhiba 
dezvoltarea relațiilor micoriziene (Diaz et al. 2008). 

Îndepărtarea solului vegetal are totuși efecte majore asupra echilibrului mineral total al 
solului și asupra biotei solului, ceea ce afectează rata de succes a refacerii comunității de 
lande (van der Bij et al., 2017; Vogels et al. 2017). Decopertarea sau desțelenirea solului 
landelor uscate degradate nu este lipsită, la rândul său, de probleme. Pot apărea schimbări 
la nivelul concentrațiilor de macroelemente (Härdtle et al. 2009), care afectează și 
concentrațiile țesuturilor vegetale și, astfel, calitatea nutrețului, iar acumularea de amoniu 
după desțelenire (Dorland et al. 2003) generează condiții necorespunzătoare pentru 
plantarea puieților din specii-țintă rare (van den Berg et al. 2005). 

Prin urmare, desțelenirea solului landelor degradate constituie o tehnică de refacere care 
trebuie avută în vedere cu precauție, o tehnică ce poate fi urmată de restabilirea 
echilibrului mineral (Dorland et al., 2004), impunându-se a fi întotdeauna pusă în balanță 
cu alte tehnici (Wallis de Vries et al. 2014).  

Planificarea refacerii landelor ar trebui inițiată prin stabilirea unui obiectiv clar. Obiectivele 
pot varia în funcție de posibilitățile de refacere. Refacerea landelor implică eforturi și 
durate diferite, în funcție de gradul de degradare și de condițiile specifice sitului (Shellswell 
et al., 2016). 

La planificarea refacerii landelor 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. Toate proiectele ar trebui să 
includă un plan de evaluare, pe parcursul procesului și la sfârșitul proiectului. 

Transformarea poate fi efectuată prin transplantarea vegetației de iarbă-neagră, utilizarea 
stratului vegetal sau a deșeurilor vegetale de iarbă-neagră ca sursă de propagule, 
recoltarea și dispersia lăstarilor de iarbă-neagră. Fiecare dintre aceste tehnici poate fi utilă 
în anumite situații.  

În continuare sunt prezentate câteva exemple în care refacerea a fost considerată adecvată 
pentru conservarea acestui tip de habitat: 
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- Belgia. În Valonia, refacerea pajiștilor uscate reprezintă o prioritate. Au fost 
inventariate potențiale situri de refacere, inclusiv în cazul cărora ar putea fi necesare 
acțiuni în afara rețelei Natura 2000 pentru dezvoltarea conexiunilor ecologice între 
siturile existente/refăcute. 

- Italia. Măsurile-cheie ar trebui să vizeze creșterea numărului de arii în care habitatul se 
poate dezvolta și stabili. Acest obiectiv poate fi atins relativ rapid la nivelul ariilor 
protejate din cadrul rețelei Natura 2000, prin recuperarea și punerea la dispoziția 
habitatului a tuturor siturilor care sunt în continuare adecvate din punct de vedere 
ecologic, dar în prezent sunt ocupate de vegetație cu valoare de conservare redusă sau 
nulă, cum ar fi pâlcuri de Betula, Populus tremula și Frangula alnus sau plantații de 
specii exotice, precum Pinus rigida și P. strobus. 

În numeroase regiuni din aria lor de extindere, landele uscate sunt extrem de fragmentate, 
parcelele existente fiind izolate. Extinderea și conectarea acestora sunt condiții prealabile 
pentru a asigura supraviețuirea populațiilor de specii caracteristice.  

Recrearea sau refacerea cu succes a landelor uscate și amenajarea coridoarelor funcționale 
necesită totuși o înțelegere aprofundată a matricei peisajului. În peisajele exploatate 
intensiv cu habitate dispersate, simpla segregare a pajiștilor și a coridoarelor, pe de o parte, 
și alte destinații ale terenurilor, pe de altă parte, vor avea rareori drept rezultat o rețea 
durabilă. 

Provocarea constă în stabilirea unor corelări cu alte destinații ale terenurilor care 
facilitează funcționalitatea durabilă a coridoarelor și a pajiștilor (nou create). În acest sens, 
diversele obiective ale destinațiilor terenurilor trebuie să fie recunoscute, impunându-se 
elaborarea unei strategii de îmbunătățire a beneficiilor reciproce. Aprecierea faptului că 
landele constituie în multe privințe un peisaj cultural poate fi utilă în acest sens.  

În contextul abordării integrate, se acordă atenție potențialului altor destinații ale 
terenurilor de a sprijini obiectivele de dezvoltare și menținere în continuare a pajiștii drept 
un habitat important, precum și obținerii câștigurilor potențiale pe fondul respectivei 
destinații a terenurilor. Prin urmare, landele pot juca un rol redefinit în peisajul productiv. 
Stabilirea acestui rol și a legăturilor cu alte destinații ale terenurilor și dezvoltarea 
modelului de peisaj asociat vor spori șansele de finalizare a gradientului de mediu, de care 
depind atât de multe specii. Pot fi restabilite pajiștile acide bogate în specii și culturile cu 
comunități vegetale, în timp ce zonele împădurite/coridoarele pajiștilor semideschise vor 
permite o conectivitate sporită atât pentru speciile caracteristice landelor, cât și pădurilor 
(Eggers et al. 2010). 

Analiza micilor fragmente de lande poate indica acolo unde există posibilitatea de 
extindere și conectare a acestora într-o rețea funcțională prin creșterea suprafeței lor de 
teren pentru a reduce fragmentarea. Analiza rețelei potențiale de habitate de lande, 
utilizând solurile, hidrologia și factorii climatici, poate indica zonele în care s-ar putea 
realiza refacerea în vederea creșterii gradului de extindere a habitatului, deși acest 
potențial se poate suprapune cu potențialul pentru alte habitate, aspect ce se impune a fi 
avut în vedere pe deplin.  
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Scottish Natural Heritage și Natural England (Regatul Unit) au analizat cartografierea și 
conectivitatea rețelelor de habitat în raport cu o serie de habitate, inclusiv lande. Un studiu 
de caz pe tema cartografierii rețelei de habitat (Habitat Network Mapping) realizat de 

Caseta 2. Cartografierea habitatului existent și a ariilor de consolidare a rețelei1 

Arie de consolidare a rețelei  
Se identifică o arie în jurul habitatului existent (inclusiv ariile degradate sau în curs de refacere) la 
nivelul căreia pot fi vizate acțiuni de consolidare a rezilienței rețelei. 

 
1. Aria de consolidare 1: Suprafață care conectează parcelele existente de habitate primare și 
asociate, având potențialul de a fi adecvată pentru crearea habitatului primar. Printre factorii 
care afectează caracterul adecvat se numără: proximitatea față de habitatul primar, destinația 
terenurilor (urban/rural), tipul de sol, panta și apropierea de coastă. Acțiunile desfășurate la 
nivelul acestei arii pot contribui la extinderea și alăturarea parcelelor de habitat existente, 
precum și la îmbunătățirea conexiunilor dintre acestea.  

2. Aria de consolidare 2: Suprafață care conectează parcelele existente de habitate primare și 
asociate, având potențialul redus de a fi adecvată pentru crearea habitatului primar. Cu toate 
acestea, alte acțiuni care îmbunătățesc valoarea biodiversității suprafeței, cum ar fi creșterea 
nivelului de asigurare a infrastructurii verzi, desfășurate la nivelul acestei arii pot constitui o 
soluție tampon pentru parcelele de habitat existente și pot îmbunătăți conexiunile dintre 
acestea.  

3. Aria de acțiune în materie de fragmentare 1: Suprafață în cadrul ariei de consolidare 1 care 
conectează parcelele existente de habitate primare și asociate extrem de fragmentate în prezent 
și în care gradul de fragmentare ar putea fi redus prin crearea de habitate. La nivelul acesteia pot 
fi desfășurate acțiuni care vizează ariile cele mai fragmentate ale habitatului. 

4. Aria de acțiune în materie de fragmentare 2: La fel ca mai sus, pentru suprafața din cadrul 
ariei de consolidare 2. La nivelul acesteia pot fi desfășurate acțiunile descrise în raport cu aria de 
consolidare 2.  

5. Elemente de conectare a rețelei: Amplasamente în care crearea habitatului ar putea contribui 
la conectarea clusterelor parcelelor de habitat existente la nivelul unui anumit peisaj.  
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Natural England este prezentat în caseta 2 de mai jos. 

5.3 Gestionarea conservării și reabilitarea faunei sălbatice 

Un obiectiv important al conservării și refacerii landelor este adesea reprezentat de 
asigurarea habitatului pentru specii protejate precum pasărea ogorului (Burhinus 
oedicnemus), caprimulgul (Caprimulgus europaeus), șopârla de câmp (Lacerta agilis) și o 
serie întreagă de nevertebrate ale căror părți importante din ciclurile de viață pot fi 
asociate cu lande. Factorii-cheie pentru toate aceste specii sunt structura și compoziția 
adecvate vegetației și disponibilitatea resurselor de hrană având o calitate satisfăcătoare 
(Diaz et al. 2011). Concentrațiile scăzute de elemente esențiale ale hranei pot fi o cauză a 
scăderii populațiilor animalelor de pradă (Vogels et al., 2013). 

Gestionarea păsărilor: Pasărea ogorului își face cuib pe teren deschis, inclusiv pajiști, iar 
puii își caută hrana în general pe o rază care nu depășește 100 m de cuib, constând din 
nevertebrate tensioactive, de exemplu gândaci, crustacee, moluște și viermi (Green and 
Griffiths, 1994; Green et al. 2000). De asemenea, disponibilitatea prăzii nevertebrate a fost 
menționată ca fiind un posibil factor ce afectează recolonizarea siturilor de către caprimulg 
(Langston et al. 2007).  

Păsările care se hrănesc cu insecte pot fi afectate de o scădere a numărului de insecte 
disponibile, deoarece resursele de hrană sunt insuficiente în acest caz, fiind necesar un 
spațiu vital mai extins pentru a le asigura puilor hrana necesară. Aceste scăderi se referă 
atât la modificări ce intervin la nivelul structurii și compoziției vegetației, cât și la modificări 
repartizate la un nivel mai general. 

Multe dintre speciile asociate landelor beneficiază în egală măsură de hotarele și zonele de 
tranziție de la un tip de vegetație la altul, iar cerințele lor în materie de gestionare pot 
varia. În peisajul complex al landelor, trebuie să se acorde atenție refacerii gradientului de 
fertilitate care a existat anterior între suprafața cultivată („pe teren”) și pajiște („în afara 
terenului”). 

În secțiunile care urmează sunt precizate cerințele în materie de gestionare a habitatelor 
pentru trei specii de păsări asociate îndeaproape landelor uscate, silvia de tufiș (Sylvia 
undata), ciocârlia de pădure (Lullula arborea) și caprimulgul (Caprimulgus europaeus).  

Silvia de tufiș Sylvia undata are nevoie de arii relativ extinse de pajiști suficient de joase 
care sunt gestionate astfel încât să fie menținut un nivel adecvat de pășunat, de ardere și 
de tăiere a arborilor invadatori. În special, invazia speciilor de mesteacăn, ferigă și pin 
trebuie să fie combătută sau chiar suprimată la nivelul landelor. De asemenea, specia 
beneficiază de o vegetație dintr-o anumită clasă de vârstă. 

Ciocârlia de pădure Lullula arborea necesită un strat redus de turbă și de teren necultivat 
disponibil în permanență în zone lipsite de perturbări. Ariile având un strat redus de turbă 
pentru hrănire trebuie juxtapuse cu zone de vegetație mai înaltă de iarbă-neagră sau 
smocuri de iarbă pentru cuibărit. Speciile evită zonele care sunt cultivate în exces, neglijate 
sau ameliorate din punct de vedere agricol. Cosirea sau arderea regulată, de exemplu pe 
baza unui ciclu de 20 de ani, întreține aria de extindere a vegetației de iarbă-neagră și ar 
trebui să asigure continuitatea stratului redus de turbă. Pășunatul facilitează prelungirea și 
diversificarea structurii la un nivel redus. 
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În cazul în care nu provoacă daune altor specii importante, nivelul redus în anumite arii 
poate fi menținut prin îmbinarea acțiunilor de pășunat și cosit. Este de preferat să se evite 
acțiunile repetate de ardere, deoarece acestea vor determina scăderea populațiilor de 
nevertebrate care pot fi vânate. Specia are nevoie de formațiuni arboricole risipite, care 
îndeplinesc rolul de posturi de ciripit și de veghe. Este de preferat menținerea sistemelor 
de protecție împotriva incendiilor la o înălțime redusă, sau scurtarea celor noi o dată la doi 
ani, dat fiind că cele bătrâne le depășesc în înălțime. Este necesară ținerea ferigilor sub 
control (Pteridium aquilinum) pentru a împiedica răspândirea acestora și dobândirea unui 
caracter predominant la nivelul habitatului disponibil 

  

Caprimulgul Caprimulgus europaeus necesită o pondere adecvată de vegetație bătrână și 
matură de iarbă-neagră pentru cuibărit, care găzduiește mici spații libere în natură, în arii 
lipsite de perturbări. În cazul în care vegetația de iarbă-neagră este uniformă și lipsită de 
spații libere, dezrădăcinarea a două sau trei plante apropiate poate crea goluri de 1-2 metri 
pătrați. 

Tăierea va avea o valoare limitată, deoarece plantele se vor regenera destul de repede. 
Crearea unei serii de astfel de spații în fiecare arie se dovedește utilă pentru a pune la 
dispoziția caprimulgului o gamă de opțiuni. Sunt necesare formațiuni arboricole risipite 
care îndeplinesc rolul de posturi de ciripit sau de veghe. În cazul în care vegetația de iarbă-
neagră matură sau bătrână lipsește sau este rară, formațiuni dense de ferigi(Pteridium 
aquilinum) pot oferi situri alternative de cuibărit la începutul sezonului de împerechere, 
însă acestea se pierd adesea pe măsură ce ferigile cresc. 

Este important să se împiedice răspândirea ferigilor. Se va evita controlul mecanizat al 
ferigilor în locurile de cuibărit ale caprimulgului. Accesul se impune a fi gestionat, dacă este 
posibil, punând la dispoziție trasee bine stabilite care țin vizitatorii la distanță de zonele de 
cuibărit ale caprimulgului și încurajând proprietarii de câini să îi țină în lesă în timpul 
sezonului de împerechere. 

Ariile care găzduiesc pajiști foarte vechi, care tind să aibă o structură mai variabilă și să 
includă eventual parcele necultivate, pot avea un caracter important pentru conservarea 
reptilelor, a nevertebratelor și a păsărilor care cuibăresc la sol. Este posibil ca aceste arii, 
care trebuie gestionate separat pentru conservarea unei anumite specii, să necesite 
excluderea de la anumite practici de gestionare, cum ar fi tăierea sau arderea. De 
asemenea, o evaluare a impactului pășunatului s-ar impune în cazul acestora. Offer et al, 
2003 oferă un cadru pentru analizarea interacțiunii dintre gestionarea pășunatului și fauna 
landelor formată din nevertebrate și reptile. 

Reptilele, amfibienii și nevertebratele necesită adesea un mozaic de structuri vegetale. 
Organizația privind conservarea amfibienilor și a reptilelor („Amphibian and Reptile 
Conservation”) a elaborat orientări în ceea ce privește conservarea reptilelor și a 
amfibienilor la nivelul landelor, inclusiv cu referire la anumite programe de agromediu din 
Regatul Unit (de exemplu, HCT 2007, ARC 2011, 2016). 

Arderea pajiștilor uscate poate avea consecințe grave asupra reptilelor și habitatelor 
acestora (Jofre & Reading, 2012). Pășunatul este adesea promovat ca instrument de 
gestionare, având în vedere în mod insuficient însă cerințele speciilor caracteristice. Se 
impune efectuarea cercetărilor în vederea documentării impactului practicilor obișnuite de 
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gestionare a landelor (ardere, cosit, pășunat) asupra speciilor caracteristice landelor, 
inclusiv asupra ansamblului herpetofaunei, precum și integrarea rezultatelor în 
recomandările referitoare la gestionare.  

Gestionarea reptilelor 

Înțelegerea cerințelor reptilelor în materie de ecologie și habitat poate contribui la planificarea și 
punerea în aplicare a gestionării raționale a acestor animale. Având în vedere nevoia acestora de 
situri calde, reptilele preferă versanții orientați către sud, sau o topografie variată, în general pe 
soluri bine drenate. De asemenea, necesită o structură vegetală diversă, prevăzută cu arii deschise 
și suprafețe acoperite în apropiere, capabilă să ofere protecție împotriva animalelor de pradă. 

Tăierea, cosirea și pășunatul sunt adesea cele mai acceptabile mijloace de întreținere a habitatului 
reptilelor. Totuși, acestea trebuie puse cu atenție în practică, sau chiar evitate în anumite situații. 
Eliminarea tufărișului și a arborilor este esențială în mod normal pentru a păstra caracterul deschis 
al habitatelor care găzduiesc reptile, însă practicile de gestionare care provoacă daune la scară largă 
asupra structurii vegetației pot fi fatale pentru populațiile locale. 

Este importantă punerea în aplicare a unui sistem de acțiuni de tăiere care să nu aducă atingere 
caracteristicilor esențiale ale unui sit în care sunt prezente reptile, fiind esențial a se evita 
îndepărtarea simultană a tuturor straturilor de vegetație ale unui sit, sau a unor arii importante la 
nivelul acestuia.  

Acest lucru poate fi realizat prin selectarea strategică a unor arii limitate la nivelul unui sit care 
urmează a face obiectul acțiunilor de tăiere (de exemplu, vizarea zonelor în care invazia tufărișului 
are caracterul cel mai pregnant) sau prin acțiuni programate și etapizate de tăiere la nivelul unui sit 
împărțit în parcele de gestionare. Un număr mai mare de parcele de mici dimensiuni este preferabil 
unui număr mai mic de parcele de mari dimensiuni în vederea menținerii diversității habitatului la 
scară precisă. Suprafața maximă recomandată pentru parcele în cadrul siturilor de mari dimensiuni 
este de două hectare; parcele mai mici trebuie utilizate în raport cu situri de dimensiuni reduse. 
Interfețele dintre parcelele cu vegetație de diverse înălțimi creează arii de tranziție care asigură un 
habitat propice. 

Acțiuni de tăiere se impun a fi întreprinse atunci când este cel mai puțin probabil ca reptilele să fie 
ucise, în mod ideal în perioada de inactivitate din timpul iernii. În general, acțiunile de tăiere ar 
trebui să aibă loc în perioada noiembrie-februarie. Cu toate acestea, trebuie avute în vedere 
condițiile meteorologice. De exemplu, viperele se încălzesc la soare în zilele frumoase de primăvară, 
încă din ianuarie (în sudul Angliei) sau februarie (în alte părți), ceea ce împiedică efectuarea 
cositului la nivelul siturilor de hibernare în perioadele respective. Acțiunile de tăiere sau cosit pe 
timp de iarnă ar trebui să prevină crearea unor zone întinse de vegetație scundă în jurul siturilor de 
hibernare, acolo unde reptilele au nevoie de o suprafață acoperită la începutul primăverii. 

Habitatele în care predomină vegetația de iarbă-neagră ar trebui să fie vizate de acțiuni de tăiere pe 
baza unei rotații mult mai îndelungate, de cel puțin 25-30 de ani în cazul reptilelor, cele mai 
sensibile zone fiind excluse complet din programul acțiunilor de tăiere. Grozama poate fi menținută 
la un nivel optim atunci când rotația de tăiere este de 15 ani.  

Atunci când se recurge la utilizarea focului pentru gestionarea landelor, prezența speciilor de 
animale sensibile trebuie să beneficieze de o atenție deosebită. Sub rezerva utilizării cu prudență, 
arderea își poate dovedi uneori utilitatea în sensul menținerii vegetației în condiții propice pentru 
reptile. Cu toate acestea, incendiile care au loc cu o frecvență prea ridicată sau la o scară prea mare 
pot fi extrem de dăunătoare pentru populațiile de reptile. În cazul în care se au în vedere acțiuni de 
ardere, se recomandă următoarele măsuri de precauție:  

• arderea trebuie să aibă loc atunci când reptilele se află în hibernare și, prin urmare, sunt mai 
puțin predispuse la riscul de mortalitate directă. Cea mai sigură perioadă este, în general, din luna 
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noiembrie până la sfârșitul lunii ianuarie, deși trebuie avută în vedere și activitatea reptilelor la nivel 
local.  
• metodele utilizate trebuie să favorizeze arderea rapidă, la temperaturi scăzute, mai degrabă decât 
arderea lentă, la temperaturi ridicate. Aceasta favorizează crearea unor condiții mult mai bune de 
regenerare și refacerea mai rapidă a unei structuri vegetale având un grad ridicat de utilitate.  
• arderea trebuie să vizeze o parcelă de dimensiune cât mai mică posibil, cu o suprafață maximă 
care variază între 1 ha pentru siturile de mari dimensiuni (> 50 ha) și 0,1 ha pentru siturile de mici 
dimensiuni (< 3 ha). 
• studiile anterioare referitoare la reptile trebuie să indice locația exactă a siturilor vizate de acțiuni 
de ardere, fiind excluse toate zonele deosebit de sensibile (de exemplu, principalele situri de 
hibernare sau zonele preferate de încălzire la soare).  

Sursă: Edgar et al. 2010. Manual de gestionare a habitatelor care găzduiesc reptile 

 

Este important de reținut faptul că gestionarea anterioară la nivelul unui sit va fi influențat 
aria de răspândire a taxonilor prezenți la fața locului și că tiparul respectiv ar trebui 
menținut sau îmbunătățit (în special dacă este vorba despre o specie defavorizată), în cazul 
în care acesta este cunoscut. O mare varietate de specii s-au adaptat la regimul de 
gestionare 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. 

În contextul introducerii măsurilor de gestionare la nivelul landelor, o atenție deosebită se 
impune în scopul evitării eventualelor efecte asupra speciilor prezente în sit, de exemplu 
interzicerea acțiunilor de tăiere în perioadele de împerechere. 

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 asigura o vegetație 
diversificată în termeni de structură și compoziție, în beneficiul diverselor grupuri de specii 
prezente în cadrul sitului. Lipsa gestionării unidirecționale și concomitente a ariei în 
ansamblu reprezintă un aspect important. 

În cadrul definirii priorităților în materie de conservare a landelor din punctul de vedere al 
conservării speciilor, ar trebui să se acorde atenție prezenței speciilor rare la nivel local sau 
național. 

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. 

Numeroase specii depind de îmbinarea habitatelor funcționale în peisajul landelor. Prin 
urmare, principala abordare în vederea atingerii stadiului corespunzător al habitatului și al 
speciilor asociate acestuia constă în a asigura următoarele: existența unei diversități 
structurale, cu vegetație de diverse înălțimi și varii spații deschise, inclusiv mici suprafețe 
de teren necultivat; existența legăturilor cu habitatele adiacente, cum ar fi zonele 
împădurite, zonele umede și zonele în care se înregistrează acumulări temporare de apă; 
accesibilitatea ariilor cu flori bogate în nectar și vegetație înaltă netăiată/nepășunată, care 
asigură zone de hrană și de iernat pentru nevertebrate, reptile și alte specii (Alonso et al. 
2018).  
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Iarba-neagră nu este prezentă la nivelul unora dintre cele mai importante arii pentru 
nevertebrate din cadrul landelor, astfel încât este important să nu se confunde gestionarea 
landelor cu gestionarea vegetației de iarbă-neagră (Kirby 2001). 

Conservarea și menținerea habitatului în stare bună oferă beneficii multiple pentru 
numeroase specii asociate și, în special, pentru speciile polenizatoare, care sunt foarte 
răspândite la nivelul acestui tip de habitat. Câteva recomandări suplimentare în ceea ce 
privește gestionarea pajiștilor uscate în beneficiul polenizatorilor. 

Gestionarea și refacerea pajiștilor uscate joase pentru polenizatori 

Recomandări generale privind gestionarea habitatului pentru nevertebrate (Kirby 2001): 

 Menținerea diversității structurale (mozaicului) a vegetației, asigurând prezența la scară 
mică a tuturor stadiilor de la teren necultivat la tufăriș și incluzând ariile dominate de 
mușchi și licheni, plante de mică înălțime ce cresc pe sol perturbat, precum și iarbă-neagră 
de diferite vârste.  

 Menținerea caracteristicilor și habitatelor artificiale, cum ar fi porțiuni rămase din clădiri și 
ziduri vechi, cariere de nisip, diguri, drumuri, precum și a solului îmbogățit și perturbat 
asociat acestora.  

 Menținerea cărărilor și a accesului moderat al persoanelor și animalelor, deoarece se 
generează astfel nisip întărit care este lipsit de vegetație sau cu vegetație rară și care 
constituie o resursă esențială de cuibărit și căutare a hranei pentru nevertebrate. Asigurarea 
faptului că versanții abrupți și pantele orientate către sud sunt menținute parțial 
neacoperite sau cu vegetație rară pentru a oferi habitate nisipoase sau stâncoase de 
cuibărit. 

 Menținerea unor porțiuni bogate în flori, cum ar fi acostamentele drumurilor și zonele de 
pajiști pășunate mai intensiv ca resurse pentru furajare. 

 Asigurarea existenței tufărișurilor înflorite, precum specii de Ulex & Cytisus, și arbori 
caracteristici, de exemplu mesteacănul (specia Betulus). 

Rețelele funcționale de polenizare pot fi refăcute destul de rapid pe landele reabilitate, potrivit 
unui studiu privind landele reabilitate din Regatul Unit, care se datorează, în principal, acelorași 
specii de bondari și sirfide răspândite la scară largă (Foriup et al., 2008). Cu toate acestea, 
speciile care prezintă motive de îngrijorare în materie de conservare (specii caracteristice, rare și 
pe cale de dispariție) sunt mult mai puțin susceptibile de a coloniza landele reabilitate, chiar și 
atunci când există arii de habitat în apropiere. De exemplu, este foarte puțin probabil ca fluturele 
Albăstrelul Argus (Plebejus argus) caracteristic landelor să colonizeze un nou habitat aflat la o 
distanță mai mare de 1 km (Thomas & Harrison 1992, citat în Foriup et al., 2008). 

 

5.4 Planificarea pentru gestionarea conservării într-o anumită zonă 

Având în vedere că particularitățile habitatului, valorile de conservare și contextul (istoric și 
de dezvoltare) sunt 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: 

 Destinația terenurilor, tradițiile, practicile și tehnicile de creștere a animalelor la nivel 
local/regional – valorile de conservare actuale sunt adesea rezultatul destinației 
terenurilor și al practicilor de gestionare din trecut. Deși, de cele mai multe ori, nu este 
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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 atenție deosebită se impune atunci când survin modificări la nivelul unei destinații a 
terenurilor încă în uz, de exemplu, ariile de pregătire militară nu mai sunt necesare. În 
aceste cazuri, sunt necesare concepte atât pentru protecția, cât și pentru stabilirea 
practicilor de gestionare pe termen lung, cu mult înainte ca modificarea să aibă loc. 

 O examinare detaliată a condițiilor sitului (cu implicarea experților și a 
rezidenților/utilizatorilor) 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. De asemenea, se impune analizarea resurselor disponibile, 
evaluarea măsurii în care obiectivele pot fi atinse și anticiparea posibilelor obstacole.  

 Obiective și ținte specifice sitului cu referire la stadiul de conservare a speciilor 
relevante și la relațiile funcționale cu mozaicul înconjurător complex de peisaje. 

Obiectivele de gestionare a unei anumite lande trebuie definite în mod clar și însoțite de un 
plan detaliat de gestionare. O biodiversitate sporită a landelor specifice implică un mozaic 
complex de vegetație de iarbă-neagră aflată în diverse stadii de dezvoltare, de la etapele 
incipiente până la etapele senescente, precum și succesiunea parțială cu formațiuni tinere 
arbustive și arboricole.  

Cerințele omonime în ceea ce privește controlul creșterii arborilor și producția de 
iarbăneagră de diverse vârste sunt, de obicei, îndeplinite printr-un sistem de gestionare 
prin rotație. Acest lucru se realizează prin împărțirea suprafeței totale în parcele. Apoi 
parcelele sunt tăiate, pășunate și/sau arse prin rotație. Aceasta contribuie atât la controlul 
creșterii arborilor, cât și la producția de iarbă-neagră de diverse vârste în cadrul sitului. 
Capacitatea de regenerare a vegetației de iarbă-neagră scade odată cu vârsta, iar acest 
lucru trebuie avut în vedere în contextul planificării rotației (Symes & Day 2003).  

Gestionarea prin rotație este eficientă la nivelul landelor pe arii extinse. Gestionarea ariilor 
de mici dimensiuni se poate dovedi dificilă, deoarece acestea nu sunt suficient de mari 
pentru a fi împărțite în parcele separate.  

Strategii de gestionare trebuie elaborate la nivel de peisaj, pe baza unei analize explicite a 
compromisurilor asociate diferitelor opțiuni de gestionare. Aceasta presupune 
coordonarea planificării și gestionării la nivelul mai multor situri, ceea ce reprezintă o 
abatere semnificativă de la abordarea tradițională de gestionare care vizează situri 
individuale izolate. 

Mai jos sunt prezentate câteva exemple de măsuri recomandate pentru conservarea 
acestui tip de habitat în Regatul Unit. 

http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Cutting
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Grazing
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Burning
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Măsuri recomandate pentru conservarea și refacerea pajiștilor uscate în Regatul Unit 
 

– Studiu privind habitatul. Programul (programele) de studiu și cartografiere a habitatului 
ar trebui pus(e) în aplicare, utilizând imagistica aeriană/teledetecția în combinație cu 
ancheta pe teren. Dacă este posibil, activitățile culturale și de amenajare a teritoriului ar 
trebui înregistrate iar vulnerabilitățile identificate, inclusiv prezența speciilor alogene 
invazive. Acestea ar trebui să se desfășoare în colaborare și să implice parteneri, după caz.  

– Rețele de habitat. În afara rețelelor de situri de importanță europeană/națională (ASC și 
SISS), se impune identificarea și refacerea unor rețele extinse de habitat pentru a spori 
conectivitatea și pentru a îmbunătăți coeziunea rețelei Natura 2000. 

– Desemnarea sitului. Având în vedere presiunile permanente asupra habitatului, inclusiv 
cele prezentate mai jos, care generează o pierdere la nivelul ariei de extindere, analizarea 
necesității revizuirii actualei serii de situri europene și naționale (ASC/SISS) în scopul de a 
atinge SCC, în special pentru a proteja cele mai rare/vulnerabile tipuri de pajiști și cele mai 
rare/vulnerabile specii caracteristice. Încurajarea autorităților locale să desemneze situri de 
conservare a naturii la nivel local (LNCS) pentru a proteja tipurile de pajiști rare/vulnerabile 
și pentru a îmbunătăți coeziunea rețelei Natura 2000, de exemplu, pajiștile de joasă 
altitudine, precum și să includă politici adecvate vizând protejarea acestora în planurile de 
dezvoltare și de exploatare a terenurilor. 

– Pășunat. Abordarea impactului presiunii exercitate de pășunatul necorespunzător. 
Trebuie încurajată elaborarea unor planuri de gestionare a pășunatului, în special a celor 
referitoare la situri de importanță europeană și națională (ASC/SISS). 

– Perturbare. Trebuie adoptate măsuri vizând reducerea perturbărilor necorespunzătoare 
și a daunelor asociate activităților sportive și recreative, printre care utilizarea vehiculelor și 
construirea infrastructurilor, în special la nivelul siturilor de importanță europeană și 
națională. Aceasta ar putea include punerea în aplicare a unor norme/planuri de gestionare 
aprobate la nivelul siturilor de importanță europeană și națională, inclusiv, de exemplu, 
zone în care arderea este interzisă, precum și punerea în aplicare a unor coduri adecvate 
de bune practici, de exemplu în ceea ce privește acțiunile de ardere.  

– Specii invazive. Încurajarea proprietarilor și gestionarilor de terenuri și a agențiilor 
naționale și locale să exercite controlul în ceea ce privește speciile indigene și alogene 
invazive la nivelul pajiștilor uscate și, după caz, să elaboreze planuri de gestionare a 
speciilor invazive.  

– Extinderea suprafețelor împădurite. Extinderea la nivelul ariilor speciale de conservare a 
zonelor de arbuști sau arbori către habitatele de pajiști uscate nu ar trebui permisă, cu 
excepția cazului în care planurile de conservare au vizat cu prioritate habitatul de tufăriș 
sau pădure menționat în anexa I, de exemplu, pădurile caledoniene și formațiunile de 
Juniperus. Ar trebui elaborat în continuare un rezumat al efectelor unor astfel de planuri de 
conservare asupra seriei de situri în ansamblu. Încurajarea agențiilor naționale și locale să 
țină seama de cerințele Directivei privind habitatele pentru a menține sau a reface pajiștile 
uscate la nivelul SCC. Aceasta ar include o consultare adecvată în ceea ce privește zonele 
amenințate ale habitatului, inclusiv cu autoritățile locale, după caz. 

– Sisteme de gestionare. Încurajarea dezvoltării și adoptării ulterioare a programelor de 
dezvoltare rurală în cadrul pilonului 2, sprijinirea păstoritului de intensitate redusă și 
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abordarea aspectelor precum supraexploatarea/subexploatarea pășunilor și controlul 
speciilor invazive, în special la nivelul siturilor de importanță europeană și națională. 
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Gestionarea pajiștilor uscate în Germania 
 

Pajiștile uscate ar trebui menținute prin pășunat extensiv, în special cu ajutorul ovinelor și 
caprinelor, pentru a elibera nutrienți. De asemenea, pășunatul bovinelor și cabalinelor pe 
tot parcursul anului are un caracter adecvat. Îndepărtarea stratului superior al solului 
(decopertare) în secțiuni sau arderea ocazională alternativă contribuie la regenerarea 
arboretului. Arbuștii ar trebui să fie parțial eliminați. Menținerea acestora în scop militar 
poate fi suficientă. Se impune stabilirea unor zone tampon pentru a reduce la minimum 
intrările de nutrienți.  

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, ar putea 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: 

- poziția geografică; 
- siturile cele mai reprezentative;  
- perioada de abandonare; 
- natura vegetației reale; 
- gradul de degradare și/sau invazie;  
- fezabilitatea, de exemplu, accesibilitatea zonei cu tehnologia necesară, drepturi de 

proprietate etc.; 
- fragmentarea, lipsa conectivității între situri; 
- nevoi urgente (de exemplu, refacerea în anumite regiuni);  
- prezența speciilor cheie, atât plante, cât și animale (de exemplu, specii periclitate, 

insecte polenizatoare); 
- abundența speciilor endemice (în special în sudul Europei); 
- recunoașterea serviciilor ecosistemice; 
- amenințările și presiunile pot fi cuantificate sau calificate, aceasta putând servi la 

stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor; 
- oportunități de restabilire a relațiilor funcționale; 
- șanse de ameliorare sau de definitivare a seriilor de habitate. 

5.6 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 (De Blust, 2013). 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; 
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- administratori de situri, administrații publice (naționale, regionale, locale);  
- administratori și responsabili de arii destinate operațiunilor militare;  
- instituții și organizații din domeniul conservării naturii;  
- instituții și organizații agricole, silvice și cinegetice; 
- 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 (landele sunt adesea elemente de peisaj 

atractive, iar produsele provenite de la animalele erbivore pot fi utilizate ca produse 
locale).  

5.7 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 4030. Procesele extinse de 
abandon aflate în desfășurare sunt rezultatul colapsului sistemelor agricole montane și 
rurale, 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, în cadrul cărora landele reprezintă o componentă funcțională, care să 
poată garanta menținerea populațiilor locale (Diemont et al. 2013a; 2013b).  

Problemele tehnice pot rezulta, de asemenea, din necesitatea supravegherii științifice 
pentru o utilizare durabilă corectă a pajiștilor uscate 4030. O gestionare adecvată ar trebui 
să țină seama de caracteristicile locale, ecologice, floristice și biogeografice și să selecteze 
măsurile cele mai adecvate, de exemplu volumul și perioada de pășunat. Toate măsurile ar 
trebui să fie sprijinite prin programe de monitorizare specifice, care ar putea contribui la 
dezvoltarea gestionării adaptive. 

O altă provocare importantă este reprezentată de valorile diferite pe care oamenii le 
conferă acestui habitat: de exemplu, pentru anumite persoane, valorile recreative sunt mai 
importante decât valorile biodiversității. 
 

5.8 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 nivelul biogeografic al UE trebuie transpuse în 
obiective mai specifice la nivel de țară și apoi la nivel de sit. Planul de acțiune 
sugerează identificarea siturilor prioritare și a ariilor importante 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. 
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 Obiectivele de conservare la nivel de sit ar trebui să definească starea care trebuie 
atinsă de tipul de habitat în cadrul siturilor respective pentru a maximiza contribuția 
siturilor la atingerea unui stadiu corespunzător de conservare la nivel național, 
biogeografic sau european. 

 Măsuri de conservare la nivel de sit se impun a fi instituite pentru a îndeplini 
obiectivele de conservare la nivel de sit, în vederea abordării presiunilor și 
amenințărilor. 

 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 
acestuia în ansamblu pe termen lung, 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 practicile de gestionare regulată 
care se impun a fi stabilite în funcție de condițiile locale, de practicile de gestionare 
istorică și de obiectivele adaptate. 

 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.  

 Aspectele esențiale care trebuie avute în vedere la planificarea conservării și refacerii 
landelor includ considerente de ordin ecologic și socioeconomic. 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, dar, în general, practicile de gestionare trebuie să 
se concentreze asupra habitatului.  

 Refacerea sau recrearea landelor poate fi necesară sau adecvată în anumite situații. 
Fezabilitatea acesteia ar trebui stabilită în mod corespunzător, cu sprijinul experților în 
materie (în domeniul solului, al hidrologiei, al ecologiei, al vegetației etc.). Se impune 
elaborarea unui plan de refacere a landelor. 

 Provocările importante în ceea ce privește conservarea acestui habitat sunt legate de 
dificultățile de a menține o economie autonomă în zonele marginale care adăpostesc 
habitatul. Un proces generalizat de abandonare a gestionării tradiționale este în curs 
de desfășurare. O abordare de contracarare a acestui proces ar trebui să vizeze 
dezvoltarea unor sisteme de producție durabile, din care pot face parte și landele, care 
să poată garanta menținerea populațiilor locale.  

 O altă provocare importantă este reprezentată de valorile diferite pe care oamenii le 
conferă acestui habitat: de exemplu, pentru anumite persoane, valorile recreative sunt 
mai importante decât valorile biodiversității. Prin urmare, diferitele servicii 
ecosistemice ale habitatului ar trebui să constituie puncte de plecare în contextul 
definirii obiectivelor de conservare echilibrate, care să asigure menținerea unui nivel 
ridicat de calitate a biodiversității, recunoscând, în același timp, cerințele societale.  



 

106 

 În ceea ce privește ariile de instruire în scop militar, protejarea pajiștilor uscate trebuie 
avută în vedere prin amenajarea corespunzătoare a teritoriului. În cazul abandonării 
ariilor de instruire militară în care este prezent un volum semnificativ de arboret 
specific pajiștilor, ar trebui depuse eforturi pentru protejarea acestora în conformitate 
cu legislația în domeniul conservării naturii. Ar trebui elaborate și stabilite măsuri de 
gestionare adecvate, în special în ceea ce privește ariile contaminate cu muniție. 

 Reîntoarcerea lupului (Canis lupus) în Europa Centrală impune măsuri preventive de 
protecție a efectivelor de ovine și caprine, care au un rol important pentru pășunatul 
pajiștilor uscate. Gardurile electrice și câinii de pază și-au dovedit cu precădere 
utilitatea în întreaga Europă (BfN 2019). Guvernul ar trebui să asigure plăți de protecție 
și compensatorii pentru sprijinirea crescătorilor de animale35.  

                                                 
35 Platforma UE privind coexistența între oameni și carnivorele mari recomandă o serie de măsuri de 
îmbunătățire a coexistenței între lupi și animalele de fermă, pe lângă plățile compensatorii. A se vedea: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Carnivores.RO.pdf. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Carnivores.RO.pdf
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6. COSTURI, FINANȚARE ȘI INSTRUMENTE DE SPRIJIN 
 

6.1 Costul măsurilor de conservare 

6.1.1 Evaluarea costurilor 

Evaluarea costurilor reprezintă o etapă importantă în cadrul elaborării planurilor de 
gestionare a landelor. 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.  

Este important de reținut faptul că landele variază foarte mult în ceea ce privește 
accesibilitatea acestora pentru echipamente, iar fermierii sau păstorii care le administrează 
dispun de resurse și capacități extrem de diferite. De exemplu, unii sunt parte la acorduri 
de proprietate comună asupra terenurilor sau gestionează terenurile în temeiul unui acord 
informal cu proprietarul (proprietarii). 

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

În ariile de mici dimensiuni (de exemplu, până la 1 ha), precum și în cazurile în care 
gestionarea este regulată sau anumiți parametri sunt cunoscuți (de exemplu: pășunatul, 
cositul anual etc.), costul poate fi, în general, echivalat cu lucrările realizate în altă parte 
sau contactând potențiali lucrători/antreprenori și convenind asupra costului total al 
ansamblului lucrărilor. În general, cu cât este mai mare suprafața, cu atât este mai eficientă 
gestionarea din punct de vedere al costurilor. 

Informații referitoare la cost puse la dispoziție de diverse țări  

În Belgia (Valonia), costurile de refacere a pajiștilor uscate prin desțelenire se ridică la 
2 000-4 000 EUR/ha, în funcție de dimensiunea parcelelor. Costurile de eradicare a 
arbuștilor se ridică la 500-2 000 EUR/ha, în funcție de condițiile locale (înălțimea și 
densitatea arbuștilor). Refacerea prin ardere controlată poate fi mult mai puțin 
costisitoare, însă este adesea dificil de pus în practică. Costurile aferente cositului sunt 
foarte variabile, în funcție de condițiile locale (zone stâncoase, topografie complexă, 
smocuri de vegetație, strat dens de deșeuri vegetale etc.). Costurile de achiziție pentru 
terenuri aflate în zona pajiștilor uscate/potențiale arii de pajiști variază între 3 000 și 
12 000 EUR/ha. Gestionarea siturilor este finanțată de autoritățile locale și/sau de ONG-uri 
cu sprijinul programelor de agromediu care oferă agricultorilor locali sau crescătorilor de 
animale finanțare pentru habitatele pășunate (650 EUR/ha/an în ariile N2000). 

Ungaria. Costurile de eradicare a arbuștilor se ridică la 800-2 000 EUR/ha, în funcție de 
condițiile locale (înălțimea și densitatea arbuștilor). 

Italia. Costul pentru refacerea habitatului menționat în Brusa (2015) în ceea ce privește o 
suprafață de aproximativ 0,2 hectare era de 4,91 EUR/m2. 
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6.2 Surse potențiale de finanțare  

În general, principalele fonduri care ar putea fi utilizate pentru refacerea, gestionarea 
conservării și monitorizarea habitatului și pentru sensibilizarea publicului sunt fondurile 
politicii agricole comune sau alte fonduri europene, cum ar fi fondurile pentru dezvoltare 
regională și LIFE, precum și fondurile naționale.  
 

6.2.1 Finanțarea politicii agricole comune 

Politica agricolă comună și, în special, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) poate reprezenta o importantă sursă de finanțare pentru gestionarea landelor 
pentru biodiversitate, inclusiv prin măsuri de agromediu, instruire și consultanță cu privire 
la punerea în aplicare a măsurilor etc.  

Cu toate acestea, utilizarea FEADR pentru lande de către statele membre este limitată. 
Există o serie de programe de agromediu și de refacere a landelor finanțate prin investiții 
neproductive. Pe de altă parte, unele state nu consideră landele ca fiind terenuri agricole și 
le exclud din categoria celor eligibile pentru finanțare în cadrul PAC. 

Gestionarea pajiștilor uscate poate deveni mai rentabilă din punct de vedere economic prin 
dezvoltarea piețelor pentru biomasa produsă (compostare, pelete, producția de energie 
etc.). Ar trebui depuse eforturi susținute în încercarea de a lua în considerare aceste 
procese în cadrul acțiunilor PAC.  

Landele sunt prezente, în general, în zone având un nivel scăzut de calitate a solului, care 
pot fi adecvate pentru sistemele agricole cu consum redus de factori de producție, cea mai 
adecvată formă de agricultură de mare valoare naturală fiind în principal creșterea 
extensivă a animalelor (Oppermann et al., 2012; Schrijver & Diemont, 2013b). În absența 
unei contribuții semnificative a PAC, menținerea și refacerea pajiștilor uscate par a avea un 
caracter nesustenabil pe termen lung. 

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

Statele membre au adoptat abordări diferite în ceea ce privește acordarea sprijinului 
pentru venituri agricole fermierilor care practică pășunatul la nivelul landelor. La nivelul 
unora dintre acestea, definiția eligibilității terenurilor pentru plățile pe suprafață în cadrul 
pilonului 1 exclude orice fel de invazie a vegetației seminaturale pe pășuni, în special 
tufăriș, iarbă-neagră, grozamă și alte caracteristici ale habitatelor seminaturale, sau 
vegetația de iarbă-neagră care este prea înaltă determină reduceri proporționale ale 
plăților pentru respectiva parcelă de teren. Acest lucru are efectul nedorit de a încuraja 
fermierii să elimine iarba-neagră sau tufărișul, degradând sau distrugând habitatul, ori să 
accepte scăderea plăților lor directe, sporind și mai mult riscul de abandon. Printre soluțiile 
în acest sens se numără un sistem pro rata sau un sprijin sporit prin alte măsuri (a se vedea 
caseta pentru câteva exemple ale statelor membre).  

Accesul la o combinație între plata directă și plata pentru zona care se confruntă cu 
constrângeri naturale poate facilita desfășurarea în continuare de către fermieri a acțiunilor 
de pășunat la nivelul acestor terenuri. Cu toate acestea, în unele situații, plățile directe nu 
oferă un stimulent pentru ca fermierii să realizeze pășunatul terenului în mod activ, 
deoarece pot obține plata prin arderea landelor pentru a-și menține eligibilitatea în 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_ro


 

109 

contextul abandonării sau reducerii nivelului de pășunat al animalelor, în special în cazul în 
care pajiștile sunt greu accesibile și au o infrastructură de pășunat precară sau inexistentă.  

Câteva exemple ale modului în care statele membre finanțează pajiști prin intermediul 
pilonului 1 al PAC 

Franța a extins definiția pajiștilor permanente pentru a include vegetația lemnoasă care 
poate fi pășunată la nivelul landelor (FR: „landes”) și pentru a utiliza un sistem pro rata de 
calculare a sprijinului luând în considerare numai elementele care pot face obiectul 
pășunatului, excluzând elementele neeligibile (cum ar fi stâncile și formațiunile arboricole și 
arbustive care nu pot fi pășunate). Acest fapt a avut drept rezultat un sprijin considerabil 
pentru pășunatul animalelor pe pajiști, în condițiile în care aproape toți fermierii au încheiat 
în paralel contracte de agromediu prin care au fost stabilite restricții de repopulare, 
evitându-se astfel pășunatul excesiv36. 
 

În Germania pot fi recunoscute mai multe zone de pajiști, inclusiv pajiști uscate europene, 
ca zone eligibile de pajiști permanente, în conformitate cu practicile locale consacrate. 
Această opțiune a fost utilizată în Baden-Württemberg, unde este totuși necesară 
efectuarea unei cartografieri o dată la trei ani. 

Țările de Jos au o schemă de sprijin cuplat facultativ, denumită „primă pentru animale 
erbivore” (NL: „Graasdierpremie”), care susține fermierii ce desfășoară acțiuni de pășunat 
cu bovine sau ovine pe suprafețe naturale care nu sunt altfel eligibile pentru plăți directe, 
inclusiv pajiști. Prima se calculează pe baza numărului mediu de animale care pasc în 
permanență pe terenuri neeligibile în perioada 15 mai-15 octombrie. Deși prima pentru 
pășunat reprezintă un buget relativ mic, aceasta oferă crescătorilor de ovine un stimulent 
important pentru a contribui în mod direct la atingerea obiectivelor în materie de 
biodiversitate, în special cele care vizează reducerea succesiunii naturale nedorite. 

 
Potrivit unei hotărâri a CEJ din 15 mai 2019 (cauza C-827/18), condiția prealabilă pentru 
finanțare în cadrul pilonului 1 al PAC vizează exploatarea în scopuri agricole și nu existența 
terenurilor agricole. Pajiștile uscate europene au luat în general naștere pe fondul 
exploatării agricole tradiționale și depind de aceasta. În consecință, ar fi de dorit ca pajiștile 
uscate europene să fie recunoscute drept suprafețe eligibile, iar finanțarea 
corespunzătoare posibilă prin intermediul pilonului 1 al PAC.  
 
Măsuri de agromediu și investiții neproductive 

Irlanda și Regatul Unit dispun de programe de agromediu adaptate landelor, iar Belgia 
(Valonia) a finanțat refacerea landelor prin măsuri de agromediu și investiții neproductive 
în cadrul Programului regional de dezvoltare rurală. 

O abordare deosebit de relevantă în ceea ce privește pajiștile 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 

                                                 
36 A se vedea publicația EFNCP Poux (2015) disponibilă la adresa http://www.efncp.org/policy/semi-natural-
pastures-meadows/. 

http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
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deciziile de gestionare adaptate la nivel de sit. Un exemplu pentru habitatul 4030 este 
prezentat în caseta de mai jos. 

Program de agromediu pentru eretele vânăt (Irlanda) 

Proiectul Hen Harrier (proiect care vizează eretele vânăt) este un program dezvoltat la nivel 
local, finanțat prin programul de dezvoltare rurală 2014-2020 derulat în Irlanda. Proiectul 
reprezintă un program de conservare orientat la nivel local, care dezvoltă parteneriate 
solide cu fermierii cu scopul de a oferi beneficii durabile pentru biodiversitate, 
ecosistemele aflate la altitudine și o economie rurală dinamică pe plan local. 

Proiectul Hen Harrier utilizează o nouă abordare de tip „hibrid” în ceea ce privește 
practicarea agriculturii în scopul conservării, în contextul căreia fermierii sunt remunerați 
atât pentru activitatea desfășurată, cât, cel mai important, pentru realizarea obiectivelor 
de mediu stabilite. Aceasta reprezintă o abordare bazată pe rezultate concrete în ceea ce 
privește practicarea agriculturii în ariile de protecție specială desemnate pentru protejarea 
eretelui vânăt de reproducție, care au nevoie de pășunat, însă nici prea mult, nici prea 
puțin. 

Spre deosebire de programele de agromediu tradiționale, acțiunile nu sunt considerate un 
scop în sine, ele servesc în primul rând la îmbunătățirea capacității fermierilor de a 
beneficia de plata pentru habitate sau pentru eretele vânăt. 

Tipuri de plată 

 Plata pentru habitat pe baza unui sistem de puncte – aceasta este proporțională cu 
calitatea habitatului pus la dispoziție la sfârșitul fiecărui sezon de reproducere.  

 Plata pentru eretele vânăt – aceasta reprezintă recunoașterea la nivel local a 
performanțelor în materie de sprijin pentru eretele vânăt de reproducție.  

 Plata pentru acțiuni de sprijin – aceasta este o investiție împreună cu fermierul în 
acțiuni care îmbunătățesc capacitatea fermierilor de a beneficia de celelalte două plăți.  

Plata pentru rezultate 
Toate terenurile eligibile vor fi evaluate anual pe baza unui tabel ușor de utilizat și vor primi 
un punctaj. Punctajele mai mari beneficiază de plăți mai mari. Acest aspect îi încurajează pe 
fermieri să își gestioneze suprafețele astfel încât să îmbunătățească atât starea habitatului, 
cât și plățile ce le revin. 

Plata pentru acțiuni 
Un plan agricol anual va cuprinde o listă de acțiuni (lucrări) care sunt propuse de fermier cu 
scopul de a îmbunătăți condițiile de gestionare și de conservare a sitului în beneficiul 
eretelui vânăt. 

Pentru mai multe informații, a se vedea: http://www.henharrierproject.ie/ 

Consultanță și sprijin pentru fermieri 

Pajiștile sunt adesea terenuri utilizate în comun, în care grupurile de fermieri își împart 
drepturile de pășunat fără îngrădiri. În Irlanda, aceste grupuri având drept de folosință în 
comun nu dispun de structuri de reglementare la nivel oficial, și, din cauza situației deloc 
rentabile, mulți fermieri au încetat să mai crească animale, solicitând însă în continuare 
plăți directe. În consecință, pajiștile utilizate în comun sunt în prezent subexploatate în cea 
mai mare parte și sunt adesea vizate de arderi mult prea frecvente. Acțiunile de 

http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/
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consultanță și sprijin pot facilita accesarea și participarea la finanțare de către grupurile de 
fermieri, organizarea activităților de refacere, îmbunătățind, în același timp, serviciile 
ecosistemice și biodiversitatea37.  

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 
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. 

Îmbunătățirea sprijinului acordat agriculturii de mare valoare naturală și furnizarea 
serviciilor ecosistemice 

Zone extinse de lande și pajiști sunt abandonate în Europa. Gestionarea durabilă a acestor 
peisaje ar trebui să devină o prioritate a acțiunilor combinate. Reevaluarea serviciilor 
(pierdute), cum ar fi asigurarea apei potabile, sechestrarea carbonului sau prevenirea 
incendiilor forestiere, ar putea contribui la revitalizarea acestor zone, la conservarea 
biodiversității și la creșterea economiei locale (Castro 2013; Ritzema et al. 2016; Siepel et 
al. 2013). Se impune instituirea unui sistem de plată pentru serviciile ecosistemice, un 
obiectiv în raport cu care politica agricolă comună poate juca un rol-cheie (Kieboom et al., 
2013).  

Dezvoltarea unor noi colaborări și amenajarea integrată a teritoriului ar trebui să fie 
posibile prin utilizarea concertată a instrumentelor domeniilor de politică sectorială, 
precum agricultura, mediul și dezvoltarea regională. Aceasta poate implica revizuirea 
definiției în ceea ce privește „suprafața agricolă utilizată” și posibilitatea de a utiliza 
finanțarea în cadrul politicii agricole comune prin „pilonul I” și „pilonul II”, cu scopul de a 
sprijini această nouă amenajare integrată a teritoriului. Pilonul II este deja utilizat pentru 
plata beneficiilor ecologice, dar poate fi optimizat prin reevaluarea criteriilor pentru 
cofinanțare de către fiecare stat membru, ce se impune în vederea abordării principalelor 
probleme în domeniul mediului. În plus, pilonul I ar trebui să beneficieze de o 
disponibilitate sporită de remunerare a administratorilor de terenuri pentru furnizarea 
bunurilor publice în materie de ecosistem și peisaj, în conformitate cu valorile sale naturale 
și culturale (Kieboom et al., 2013).  

Fermierii trebuie să fie implicați în mod activ în gestionarea și planificarea măsurilor de 
conservare a naturii. Totuși, acest lucru nu se întâmplă de la sine, ci necesită o abordare 
integrată pentru a produce efecte. Prin urmare, mediul de afaceri și de reglementare ar 
trebui să analizeze „sistemul agricol în ansamblu” și să recurgă la o abordare la nivel de 

                                                 
37 A se vedea, de exemplu, proiectul pilot „Sustainable Uplands Agri-environment Scheme” (SUAS) la adresa 
http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/. 

http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/
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peisaj ca punct de plecare pentru identificarea sinergiilor și corelarea produselor cu piețele 
și clienții.  
 

6.2.2 Proiecte LIFE 

Peste 100 de proiecte LIFE au vizat elaborarea măsurilor de îmbunătățire a stadiului de 
conservare a tipului de habitat 4030, punând accentul pe acțiuni de refacere, măsuri de 
conservare și campanii de sensibilizare, în 20 de state membre ale UE38. 

În Belgia (Valonia), șapte proiecte LIFE au contribuit la refacerea și la gestionarea 
corespunzătoare a unui număr de pajiști care au fost utilizate în scopuri militare în ultimii 
20 de ani, iar rezultatele sunt extrem de încurajatoare (Frankard 2006, 2012, 2016). 

În Slovacia, printr-un proiect Life s-a realizat refacerea dunelor de nisip și a pajiștilor uscate 
pe o suprafață totală de aproape 500 ha în cadrul a trei situri Natura 2000 din aria de 
instruire militară Zahorie (SKLIFE06 NAT/SK/000115). Condițiile ecologice au fost 
îmbunătățite în mod substanțial pe o suprafață suplimentară de 200 ha de pajiști uscate.  

Zonele împădurite cu pini au fost defrișate pe o suprafață de peste 285 ha, cu scopul de a 
intensifica dezvoltarea vegetației indigene de dune de nisip și pajiști uscate. Întreaga 
biomasă lemnoasă a fost îndepărtată de la nivelul sitului pentru a stopa dezvoltarea 
buruienilor. Pentru a reduce la minimum daunele aduse comunităților de plante, în cadrul 
parcelelor cele mai sensibile (de exemplu, având un strat dens de acoperire cu licheni 
Cladonia) au fost utilizate numai utilaje manuale. În plus, salcâmii (Robinia pseudoacacia), o 
specie alogenă invazivă, au fost eliminați pe o suprafață de 5 ha. 

O altă măsură de refacere – desțelenirea – a fost pusă în aplicare pe o suprafață de peste 
170 ha. Scopul acestei măsuri a fost acela de a permite dezvoltarea unei vegetații naturale 
de dune de nisip cu rol pionier în zonele deschise cu sol nisipos, care, la rândul său, 
îmbunătățește condițiile pentru speciile caracteristice de nevertebrate (de exemplu, 
leiifurnicilor). De asemenea, a creat centuri de protecție împotriva focului, dat fiind că 
zonele întinse de sol nisipos necultivat funcționează ca o barieră eficientă împotriva 
răspândirii incendiilor forestiere. 

Implicarea Ministerului Apărării în punerea în aplicare a unui proiect de mare anvergură de 
conservare a naturii în zonele militare a fost primul caz de acest fel în Slovacia și marchează 
o inovare oportună (Sedláková and Chytrý, 1999).  

Germania desfășoară în prezent un proiect integrat IP-LIFE (LIFE15 IPE/DE/007, peisaje 
atlantice de sol nisipos)39, care va îmbunătăți stadiul de conservare a habitatelor și a 
speciilor prezente pe solurile nisipoase din regiunea biogeografică atlantică și cuprinde 
habitatele 4030 și 4010.  

În Danemarca s-a derulat un proiect LIFE40 având drept scop refacerea unora dintre cele 
mai vaste arii de lande daneze. Au fost selectate șase situri de importanță comunitară, 
acoperind o suprafață de teren de 66 km2. Rezultatele au fost publicate împreună cu un 
manual privind practicile de gestionare. 

                                                 
38 Baza de date cu proiecte finanțate prin Programul LIFE, 11 octombrie 2019, disponibilă la adresa 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm. 
39 https://www.sandlandschaften.de/en/index.html. 
40 https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html
https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/
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6.2.3 Fonduri structurale 

Fondurile structurale (în principal FEDR) au fost utilizate pentru refacerea și gestionarea 
landelor în Belgia, Bulgaria, România, Slovacia, precum și în alte țări. Proiectele de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) au oferit, de asemenea, finanțare pentru 
gestionarea landelor în Ungaria. 

 6.2.4 Alte abordări și instrumente de sprijin 

Numeroase lande sunt deținute și gestionate de stat, de exemplu de armată. În Polonia, 
conservarea landelor este pusă în aplicare în mod voluntar de armată în ariile de instruire 
militară (îndepărtarea arborilor ca parte a întreținerii zonei de pregătire) sau de autoritatea 
de stat în domeniul pădurilor care deține în proprietate foste arii de instruire militară 
(măsuri de conservare în contextul întreținerii biodiversității). Mai multe exemple în ceea 
ce privește menținerea pajiștilor în siturile militare sunt disponibile și în cadrul proiectelor 
LIFE41. 

Pajiști aflate în cadrul siturilor militare din Dorset 

Din cele 6 500 ha de pajiști de joasă altitudine rămase în Dorset după distrugerea în mare 
parte a ariei inițiale de extindere a acestora pe fondul schimbărilor în sectorul agricol și al 
urbanizării, Ministerul Apărării deține 1 350 ha (20 %), răspândite la nivelul a 5 situri 
militare. Aceste situri sunt utilizate pentru exerciții de tragere, care provoacă arderea unor 
porțiuni de vegetație specifice pajiștii, precum și pentru exerciții cu tancuri, care creează 
urme adânci sau întinderi de sol nisipos necultivat. Acestea simulează utilizarea 
tradițională, care a creat și a menținut habitatul seminatural de lande de-a lungul secolelor. 
Până în secolul al 19-lea inclusiv, căruțele și animalele lăsau urme nisipoase adânci la 
nivelul pajiștilor, în timp ce ariile erau arse în mod regulat pentru pășunat și cultivat. Un 
proiect Life desfășurat la nivel de sit (LIFE92/NAT/UK/0133) a demonstrat faptul că forțele 
armate desfășuraseră în toți acei ani acțiuni de gestionare recurentă a landelor și de creare 
a habitatelor pe sol nisipos la locația siturilor din Dorset, însă nu în mod deliberat, ci pur și 
simplu în contextul activităților obișnuite ale acestora. Această concluzie a fost susținută și 
de literatura de specialitate. 

 
Gestionarea siturilor pentru vânătoare (de exemplu, potârnichea scoțiană) poate contribui 
în egală măsură la menținerea landelor în bune condiții.  

Unele comunități locale pot investi în întreținerea landelor ca atracție turistică locală. 

În anumite cazuri, apicultorii desfășoară eforturi voluntare (producția de miere de 
iarbăneagră). 

În Regatul Unit, Loteria Națională a contribuit de-a lungul anilor cu finanțare pentru o 
„cauză dreaptă” la proiectele de gestionare și refacere a landelor, inclusiv în ceea ce 
privește speciile prioritare ale acestora. Un exemplu recent este „Back from the Brink 
project” (https://naturebftb.co.uk/). 
 

                                                 
41 A se vedea LIFE, Natura 2000 și armata. Disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_
en.pdf. 

https://naturebftb.co.uk/
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
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6.3 Principalele deficite și dificultăți legate de finanțare 

Se pare că există resurse financiare limitate pentru promovarea conservării acestui habitat, 
iar asigurarea continuității măsurilor de gestionare recurentă inițiate prin proiectele LIFE 
după încheierea acestora (de exemplu, în Belgia) este o provocare. 

De asemenea, există dificultăți și în ceea ce privește finanțarea acțiunilor de menținere și 
refacere a landelor din fondurile PDR. Se pare că LIFE+ și, eventual, fondurile structurale 
constituie principala sursă financiară de sprijinire a refacerii landelor valoroase, însă 
resursele sunt încă limitate. 

Nu există un istoric concludent în ceea ce privește cheltuielile reprezentate de plăți 
efectuate în cadrul programelor de agromediu în legătură cu siturile Natura 2000.  

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. 

În general, există mai degrabă un nivel scăzut de finanțare pentru tipul de habitat 4030, 
considerându-se la nivel istoric că acesta trebuie recuperat în multe părți din Europa, de 
exemplu în Italia și Spania. Importanța habitatului nu a ajuns încă a fi cunoscută pe deplin, 
iar ritmul rapid de declin înregistrat recent în anumite zone (de exemplu, landele joase din 
Câmpia Padului) este în mare măsură subestimat. Chiar și la nivel local, un aspect-cheie 
este de a integra măsurile de conservare pentru habitatul 4030 și finanțarea acestora în 
cadrul politicilor și bugetelor departamentelor agroforestiere, din care acestea sunt în 
prezent excluse. 
 

6.4 Concluzii și recomandări 

 Este important ca măsurile care se impun pentru îmbunătățirea stadiului de conservare 
a acestui tip de habitat să fie incluse în mod corespunzător în Cadrul de Acțiune 
Prioritară pentru finanțarea Natura 2000 (CAP) și în planurile strategice PAC pentru 
următoarea perioadă de finanțare. 

 Schemele de sprijin pentru agricultură, inclusiv măsurile de agromediu, ar putea fi 
utilizate pentru finanțarea gestionării acestui habitat și ar putea fi adaptate pentru a 
permite cofinanțarea tipurilor complexe de habitate, în cazul în care diverse etape de 
succesiune pot face parte integrantă din tipul de habitat prevăzut în anexa I (fără a 
declara o parte a habitatului neagricolă/neeligibilă pentru finanțare). 

 Se impune asigurarea finanțării acțiunilor pregătitoare, cum ar fi studiul, cartografierea 
și evaluarea habitatului, precum și finanțarea monitorizării permanente.  
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7. MONITORIZARE 
 

7.1 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. Spre deosebire de evaluarea stadiului 
de conservare ca parte a obligațiilor de raportare în conformitate cu articolul 17 din 
Directiva privind habitatele, nu există orientări standardizate ale UE în ceea ce privește 
monitorizarea. 

Recent au fost efectuate o revizuire și o analiză a monitorizării habitatelor în conformitate 
cu articolul 11 și cu articolul 17 din Directiva privind habitatele la nivelul mai multor state 
membre ale UE (Ellwanger et al. 2018). Unele state membre au instituit și au pus deja în 
aplicare un program special de monitorizare standardizat, în conformitate cu articolul 11. 
Anumite state au utilizat date din programele de monitorizare existente și o serie de state 
continuă să își dezvolte sau să își pună în aplicare sistemele de monitorizare ori să le 
revizuiască.  

Analiza scoate în evidență diferențe considerabile în ceea ce privește calitatea și cantitatea 
datelor de monitorizare utilizate pentru evaluarea stadiului de conservare a tipurilor de 
habitate. Majoritatea statelor membre utilizează monitorizarea pe baza eșantioanelor, 
inclusiv pe baza studiilor pe teren, însă colectarea datelor, dimensiunile eșantioanelor și 
nivelul de certitudine statistică diferă în mod considerabil.  

Analiza efectuată de Ellwanger et al. (2018) a identificat anumite bune practici puse în 
aplicare până în prezent, care pot fi considerate recomandări pentru monitorizarea 
habitatelor pe bază de eșantioane în ceea ce privește parametrul „structură și funcții”:  

• dimensiunea suficient de mare a eșantionului pentru a putea estima cu suficientă 
certitudine modificările intervenite la nivelul stadiului unui tip de habitat;  

• stratificarea eșantioanelor în funcție de ponderea arealelor tipurilor de habitate și 
dacă acestea sunt situate în interiorul sau în afara ariilor speciale de conservare; 

• studiu privind tipurile de habitate efectuat la nivelul parcelelor de eșantionare 
permanente și durabile; 

• examinarea fiecărei parcele de eșantionare cel puțin într-un an din fiecare perioadă 
de raportare, de mai multe ori în cazul tipurilor de habitate antropozoogene care 
reacționează rapid la schimbarea destinației terenului sau la presiuni; 

• analizarea speciilor caracteristice de plante cel puțin prin intermediul unor liste de 
specii cuantificate cu aproximație sau al unor studii privind vegetația; 

• analizarea speciilor caracteristice de animale din grupurile bine-cunoscute de specii 
având funcție de bioindicator cunoscută în evaluarea tipurilor de habitate; 

Metodele de teledetecție sunt utilizate doar în mod sporadic, pe lângă folosirea imaginilor 
aeriene pentru cartografierea tipurilor de habitate. Pe de o parte, recunoașterea tipurilor 
de habitate este aproape imposibilă chiar și cu ajutorul datelor obținute prin satelit; pe de 
altă parte, managerii de proiect responsabili nu au acces deocamdată la datele necesare, la 
capacitatea de calcul, la instrumentele de analiză standardizate și la cunoștințele specifice. 
Evoluțiile rapide în acest domeniu ar putea genera noi aplicații posibile pentru 
monitorizarea habitatelor (de exemplu, Corbane et al. 2015, Schmidt et al. 2017). 
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Fiecare stat membru definește criteriile, indicatorii și pragul utilizate pentru evaluarea 
parametrilor care definesc stadiul de conservare a fiecărui habitat (de exemplu, pentru 
structură și funcții), numărul de repetiții (într-o perioadă de raportare) și amploarea 
variațiilor tolerabile la nivelul criteriilor/indicatorilor. Astfel, este imposibilă combinarea 
evaluărilor parcelelor eșantionate din diferite state membre la un anumit nivel biogeografic 
sau compararea acestora în mod direct. După cum s-a menționat deja în secțiunea privind 
Stadiul de conservare (a se vedea secțiunea 3.6 referitoare la Recomandări), armonizarea 
metodelor și programelor de monitorizare a habitatelor la nivelul tuturor statelor membre 
ar prezenta o serie de avantaje. Cu toate acestea, ar presupune depunerea unor eforturi 
considerabile în sensul coordonării. 
 

7.2 Monitorizarea eficacității planului de acțiune și a măsurilor de 
conservare 

Pentru a evalua valabilitatea și eficacitatea măsurilor de gestionare, este necesar 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 (specii de arbori, specii nitrofile etc.); 

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

- compoziția floristică. Diversitatea speciilor (prezența și stadiul plantelor tipice și a 
speciilor de nevertebrate); Structura vegetației, speciile bioindicatoare (atât pozitive, 
cât și negative și din diferite grupuri de organisme, inclusiv biota solului); 

- parametrii-cheie ai proceselor de succesiune (acoperirea și înălțimea tufărișurilor și a 
arborilor); 

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

De asemenea, promovarea monitorizării anumitor aspecte transnaționale ar putea avea un 
caracter important, cum ar fi depunerile de N și schimbările climatice la nivelul întregii arii 
de extindere a habitatului. 

7.3 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 
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 periodic (de exemplu, 
o dată la șase-zece ani) pentru a verifica activitățile puse în aplicare și rezultatele 
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intermediare, pentru a depista eventualele lacune, dificultăți și constrângeri care ar trebui 
soluționate.  
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Plan de acțiune privind menținerea și readucerea la un stadiu corespunzător 
de conservare a tipului de habitat 4030 Pajiști uscate europene  
 

ANEXĂ 
 
1. Definirea tipului de habitat și probleme de interpretare 

1.1 Definiție la nivel de țări 

În Republica Cehă, acest tip de habitat (pajiști uscate europene) cuprinde trei formațiuni 
împărțite în funcție de origine și de temperatură/altitudine (în domeniul de aplicare al 
sistemului național de clasificare din Cehia, definit în catalogul național ceh privind 
habitatele):  

T8.1B Pajiști uscate de câmpie și colinare, fără prezența formațiunilor de Juniperus 
communis, constituie vegetație seminaturală, care se dezvoltă pe soluri uscate, acide și 
sărace în nutrienți, în zone cu arboreturi mai joase și mai calde. 

T8.2B Pajiști secundare submontane și montane, fără prezența formațiunilor de Juniperus 
communis, se dezvoltă în condiții similare la altitudini medii și mari. 

T8.3 Vegetație Vaccinium prezentă pe stânci și grohotișuri, constituie o vegetație naturală 
sau seminaturală în condiții similare T8.2B, fiind însă dominată de specii de Vaccinium. 

În Irlanda există șase comunități de vegetație de pajiști uscate în clasificarea națională 
provizorie, toate fiind atribuite categoriei 4030 Pajiști uscate prevăzute în anexa I (Perrin et 
al, 2014): 

 DH1 se caracterizează prin prezența speciei Ulex gallii, însoțită în general de Erica 
cinerea sau Calluna vulgaris; în general este prezentă în zonele de coastă;  

 DH2 este un tip regional prezent în vestul Galway și în vestul Mayo, care se 
caracterizează prin prezența speciilor Erica erigena și Calluna vulgaris; în cazul în 
care Erica erigena este prezentă, însă Calluna vulgaris este rară sau absentă și există 
un element de formare a turbei la nivel de vegetație, se încadrează la PFLU4;  

 DH3 este cea mai frecventă comunitate și poate fi considerată pajiște uscată tip 
„standard”. Este dominată în general de Calluna vulgaris sau ocazional de Erica 
cinerea, însă cea din urmă specie nu trebuie să fie neapărat prezentă;  

 DH4 este similară DH3 și formează adesea un mozaic cu aceasta. Se diferențiază 
prin prezența depozitelor de Sphagnum capillifolium sau Sphagnum subnitens, fiind 
mai umedă decât alte pajiști uscate, dar, în general, este ușor de identificat; în cazul 
în care sunt prezente și alte specii de Sphagnum, se încadrează la pajiști umede și 
turbării de acoperire;  

 DH5 este o comunitate de pajiști calcaroase, caracterizate printr-un amestec de 
specii de lande și pajiști calcaroase; se înregistrează de obicei numai în ariile cu 
formațiuni calcifile sau soluri bazice stâncoase, puțin adânci;  

 DH6 se caracterizează prin caracterul abundent al speciei Vaccinium myrtillus, 
Calluna vulgaris fiind prezentă în general pe teren stâncos. Vaccinium myrtillus ar 
trebui să reprezinte minimum 20 % din suprafața acoperită, iar dacă nivelul de 
acoperire de către această specie este sub 20 %, se încadrează la DH3. 



 

131 

În Polonia sunt identificate trei subtipuri principale (asociații), potrivit unui sistem 
fitosociologic de sintaxă a vegetației: 

- lande tipice = Pohlio-Callunetum; cel mai frecvent subtip prezent la nivelul Poloniei în 
ansamblu; 

- lande de drob înflorit = lande cu Genista germanica; Calluno-Genistetum, specie 
foarte rară, aflată pe cale de dispariție, cu o diversitate florală ceva mai mare, numai 
în vestul Poloniei (regiunea subatlantică); „varietate înflorită”; 

- lande cu strugurii-ursului = lande cu covoare de Arctostaphyllos uva-ursi, 
Arctostaphylo-Callunetum, specii rare, aflate pe cale de dispariție, prezente exclusiv 
în estul și centrul Poloniei (regiunea subcontinentală-subboreală). 

 
În Danemarca, pentru ca o anumită zonă să fie recunoscută drept tip de habitat 4030, 
aceasta trebuie să fie caracterizată de o vegetație camefită de arbuști pitici (specii de 
Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idea, Vaccinium myrtillus, Genista 
și/sau Cytisus scoparius). Tipul de habitat necesită de obicei un substrat nisipos pe soluri 
acide, sărace în nutrienți, fiind cel mai bine dezvoltat în regiuni cu un volum relativ ridicat 
de precipitații. În cazul în care substratul unei zone este depus prin procese eoliene, trebuie 
avute în vedere alte tipuri de habitate (2140, 2310 și 2320). În cazul în care acoperirea 
arboricolă/arbustivă cu specii neinvazive depășește 50 %, trebuie avut în vedere un tip de 
pădure, cu excepția cazului în care acoperirea era sub 50 % în 1994 (momentul intrării în 
vigoare a Directivei privind habitatele în Danemarca). Tipul de habitat nu prezintă subtipuri 
în Danemarca; cu toate acestea, tipul de habitat susține o biodiversitate destul de diferită, 
în funcție de poziția geografică. În general, habitatele 4030 sunt mai calde și mai uscate în 
estul Danemarcei. 

În contextul cartografierii practice a acestui tip de habitat este uneori dificil de stabilit dacă 
substratul nisipos a fost depus prin procese eoliene și, în caz afirmativ, dacă nisipul provine 
din zona de coastă (2140) sau din depuneri aluvionare (2310/20). Tipul de habitat depinde 
de practicile de gestionare (pășunat, ardere etc.) și, în anumite perioade ale ciclului de 
gestionare, este acceptabil un declin temporar în ceea ce privește nivelul de acoperire cu 
arbuști pitici; cu toate acestea, nivelul redus de acoperire nu este întotdeauna ușor de pus 
pe seama unei cauze exacte. 

Potrivit Ojeda (2009a; a se vedea și Gil-López et al. 2018), habitatul de pajiști uscate 
europene din Spania (și Portugalia) este o vegetație densă de tufăriș pitic, dominată de 
lande (specii de Calluna vulgaris și Erica), grozamă (specii de Genista, Pterospartum 
tridentatum, Stauracanthus, Ulex) și cistacee (specii de Cistus și Halimium). Acest habitat 
este relativ preponderent în jumătatea de vest a Peninsulei Iberice (și extremitatea 
nordvestică a Africii), atât în zonele temperate eurosiberiene, cât și mediteraneene din 
Peninsula Iberică. Este prezent pe soluri acide, nisipoase (sau argilo-nisipoase), pe soluri 
sărace în nutrienți, de la nivelul mării până la 1 900 m deasupra nivelului mării, unde acest 
habitat este înlocuit de pajiști alpine (habitatul 4060) sau de lande oro-mediteraneene 
(habitatul 4090). Pe solurile mlăștinoase, îmbibate cu apă, habitatul pajiștilor uscate 
europene este înlocuit de pajiștile umede atlantice (habitatul 4020). 

Din punct de vedere al florei, acestea sunt definite de caracterul predominat al vegetației 
de iarbă-neagră (specii de Calluna vulgaris, Erica) și de grozamă (specii de Genista, Ulex). În 
vreme ce Calluna vulgaris este aproape omniprezentă, Erica australis, E. umbellata și, într-o 
mai mică măsură, E. scoparia sunt speciile predominante de iarbă-neagră prezente la 
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nivelul landelor uscate mediteraneene. În schimb, la nivelul landelor uscate atlantice, E. 
cinerea capătă caracter predominant, alături de Daboecia cantabrica și Vaccinium myrtillus, 
care fac parte tot din familia Ericaceae. Această varietate deosebită la nivelul florei 
(GilLópez et al. 2018) determină o oarecare diferențiere morfologică între pajiștile uscate 
europene atlantice și mediteraneene din Spania. 

În Regatul Unit, pajiștile uscate europene sunt prezente în mod caracteristic pe soluri cu 
drenare liberă, de la valori acide și până la valori aproape neutre, având un conținut în 
general scăzut de nutrienți. Vegetația este dominată de arbuști pitici din specia ericacee. 
Cea mai des întâlnită este vegetația de iarbă-neagră Calluna vulgaris, care este adesea 
prezentă în combinație cu speciile de grozamă Ulex, de afin Vaccinium sau de Erica cinerea, 
cu toate că și alți arbuști pitici au un caracter important la nivel local. Aproape toate 
pajiștile uscate sunt seminaturale, rezultate în urma unui proces îndelungat de pășunat și 
ardere. Majoritatea pajiștilor uscate sunt gestionate ca zone de pășunat extensiv pentru 
animale sau, în ariile înalte, ca terenuri pentru vânătoarea de potârnichi. 

Douăsprezece tipuri NVC (National Vegetation Classification – sistem național de clasificare 
a vegetației) din Marea Britanie corespund definiției acestui tip de habitat: 

 pajiște tip H1 Calluna vulgaris – Festuca ovina; 
 pajiște tip H2 Calluna vulgaris – Ulex minor; 
 pajiște tip H3 Ulex minor – Agrostis curtisii; 
 pajiște tip H4 Ulex gallii – Agrostis curtisii; 
 pajiște tip H7 Calluna vulgaris – Scilla verna; 
 pajiște tip H8 Calluna vulgaris – Ulex gallii; 
 pajiște tip H9 Calluna vulgaris – Deschampsia flexuosa; 
 pajiște tip H10 Calluna vulgaris – Erica cinerea; 
 pajiște tip H12 Calluna vulgaris – Vaccinium myrtillus; 
 pajiște tip H16 Calluna vulgaris – Arctostaphylos uva-ursi; 
 pajiște tip H18 Vaccinium myrtillus – Deschampsia flexuosa; 
 pajiște tip H21 Calluna vulgaris – Vaccinium myrtillus – Sphagnum capillifolium; 

Nu toate formele acestor comunități constituie pajiști uscate europene. De exemplu, 
vegetația pajiștilor uscate pe soluri profunde, bogate în turbă, este considerată turbărie, în 
timp ce formele alpine caracteristice ultimelor cinci tipuri enumerate anterior (prezente la 
mare altitudine și la latitudini nordice, în jurul și peste limita suprafeței de fond forestier 
considerată a fi naturală) se încadrează la tipul prevăzut în anexa I 4060 Pajiști alpine și 
boreale. Majoritatea formelor de pajiști de tip H1 Calluna – Festuca aparțin 
categoriei pajiști uscate europene, inclusiv prezența rară a subcomunității Carex 
arenaria (H1d) din cadrul sistemelor de dune continentale, de exemplu Breckland; însă 
această subcomunitate se găsește mai frecvent pe coastă, încadrându-se la tipul 2150 Dune 
fixe decalcificate atlantice. Arboreturile caracteristice pajiștilor H7 Calluna – Scilla prezente 
pe terenuri mlăștinoase în apropierea mării corespund tipului pajiști uscate europene, însă 
cele mai multe exemple, împreună cu arboreturile caracteristice pajiștilor H8d Calluna –
 Ulex, subcomunitatea Scilla verna prezente pe faleze se încadrează la tipul 1230 Faleze cu 
vegetație de pe coastele atlantice și baltice. Flora și fauna specifice pajiștilor uscate variază 
în funcție de climă, fiind, de asemenea, influențate de altitudine, aspect, condiții 
pedologice (în special caracterul bazic și potențialul de drenare), influența maritimă și 
intensitatea practicilor de pășunat și ardere. Există o progresie de la tipurile sudice la 
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tipurile nordice de pajiști uscate (de exemplu, existând și forme vestice (oceanice) și estice 
(mai continentale). 

1.2  Probleme de interpretare 

Câteva exemple privind probleme de interpretare și dificultăți în diverse țări ale UE sunt 
descrise în continuare. 

În Germania, acest tip de habitat este intermediar între pajiștile de coastă care sunt 
influențate de sare și vânt (habitatul de coastă 2150 și habitatele de dune continentale 
2310, 2320) și pajiștile subalpine și alpine (habitatul 4060). Acesta include doar faciesuri de 
la cele uscate la cele umede; landele mlăștinoase cu erica cu clopoței (Erica tetralix) de 
exemplu Ericion tetralicis, (tipul de habitat 4010) sunt excluse. Delimitarea și încadrarea 
exemplelor pentru acest tip de habitat pe teren se bazează în principal pe caracteristicile 
fitosociologice ale acestora. Landele cu vegetație psamofilă uscată cu Calluna (2310, 2320) 
nu diferă în mare măsură de habitatul 4030 la nivelul florei; prin urmare, este necesară o 
decizie de delimitare a habitatelor cu vegetație psamofilă pe baza unui strat minim de 
sedimentare eoliană (dune continentale). Se pot distinge două subtipuri principale, pajiștile 
joase cu vegetație predominantă de Calluna pe soluri nisipoase, rareori și pe soluri 
argiloase și landele montane cu vegetație predominantă de Vaccinium. Arboreturile care 
prezintă un grad ridicat de invazie a buruienilor sau creșterea necontrolată a gramineelor 
pot fi dificil de încadrat. Ca regulă generală, exemplele care vizează tufăriș <75 % sau 
creștere necontrolată a gramineelor <75 % nu ar trebui încadrate în categoria pajiștilor 
uscate. Faciesurile Small Linear nu ar trebui incluse în habitate secundare, cum ar fi cele 
dea lungul potecilor sau pe diguri. Prezențele la scară redusă ar trebui să fie incluse numai 
în cazul în care componența speciilor este ușor încadrabilă în acest tip de habitat. Dacă în 
stratul arbustiv este prezentă o pondere considerabilă din specia Juniperus communis, 
aceste arboreturi aparțin tipului de habitat 5130.  

Landele cu Calluna reprezintă un habitat important și pentru comunitățile de mușchi și de 
licheni, care pot constitui o componentă esențială a anumitor stadii de dezvoltare, de 
exemplu Cladonion arbusculae pentru Polytrichetalia piliferae. 

Orice suprafețe de pajiști umede cu Erica tetralix în care ponderea de Calluna din suprafața 
acoperită de arbuști pitici este mai mică de 50 % trebuie să fie încadrate în (habitatul 4010) 
și pot acoperi cel mult zone de dimensiuni reduse în cadrul sitului. În contextul înregistrării 
și delimitării acestui tip de habitat, este deosebit de important să fie avute în vedere toate 
stadiile de dezvoltare a vegetației de Calluna (pionier, în creștere, matură și degenerativă). 
Multe dintre speciile care populează acest tip de habitat sunt strâns legate de anumite 
stadii de dezvoltare, sau beneficiază de cele mai favorabile condiții într-un anumit stadiu, 
ori se deplasează între etapele structurate extrem de diferite. În acest scop, tipul de habitat 
ar trebui delimitat, dacă este posibil, astfel încât să fie incluse toate etapele de dezvoltare 
existente42. 

În Ungaria nu este foarte clar dacă arboretul Calluna prezent în păduri deschise și în locuri 
secundare (de exemplu, cariere de pietriș) se încadrează în acest tip. De asemenea, un 
statut îndoielnic îl are și arboretul fără Calluna (dar având o componență de specii 
acidofile). Cu toate acestea, astfel de cazuri sunt foarte rare. 

                                                 
42 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html
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În interpretarea habitatului 4030 la nivel național în Italia (Biondi et al., 2010, 2012) nu se 
face referire doar la comunități de camefite (arbuști pitici) (formațiuni de lande sensu 
stricto: Calluno-Ulicetea), ci include și comunități de arbuști înalți (formațiuni de lande 
sensu lato: Cytisetea scopario-striati, de exemplu Telinion monspessulano-linifoliae și 
Sarothamnion scoparii). În plus, limitele în ceea ce privește formațiunile de tufăriș bogate 
în specii mediteraneene (de exemplu Erica arborea) nu sunt clar definite (Angelini et al., 
2016). 

Totuși, această interpretare largă se aplică în regiunile administrative din regiunea 
biogeografică mediteraneeană sau din vecinătatea acesteia; de exemplu, în Liguria, unde 
comunități altele decât Calluno-Ulicetea, precum Pruno-Rubion ulmifolii, Cytision sessilifolii, 
Sambuco-Salicion capreae și Corylo-Populion tremulae au fost incluse în habitatul 4030 
(Mariotti, 2009). 

În regiunea biogeografică continentală, mai precis în Lombardia (Brusa et al., 2017a), s-a 
specificat că respectivele comunități de arbuști înalți ar putea fi incluse doar în cazul în care 
rezultă în urma evoluției directe a formațiunilor de pajiști în sens strict și găzduiesc în 
continuare speciile caracteristice tipului de habitat 4030, altele decât Molinia arundinacea 
(prezente în general pe scară largă în aceste etape). 

În Polonia există probleme în ceea ce privește clasificarea tipurilor de lande umede fără 
prezența Erica tetralix (în schimb, sunt prezente Vaccinium uliginosum, Drosera 
rotundifolia, Pedicularis sylvatica, diverse specii de Sphagnum; Calluna vulgaris are caracter 
predominant). Astfel de lande umede au o prezență extrem de rară în Polonia, însă joacă 
un rol extrem de important pentru biodiversitate, impunându-se interpretarea acestora ca 
habitat Natura 2000, dar neprecizându-se clar dacă acestea se încadrează la tipul 4010 sau 
4030. 

În Regatul Unit, interdependența dintre pajiștile uscate și alte habitate poate fi 
problematică. Acestea includ (a) alte habitate cu suprafețe întinse acoperite de arbuști 
pitici, în special tipul 4010 Pajiști umede, 7130 Turbării de acoperire și 4060 Pajiști alpine și 
boreale, (b) suprafețe împădurite/tufăriș în formare, inclusiv 91C0 Păduri caledoniene și 
5130 Formațiuni de Juniperus, și (c), într-o mai mică măsură, habitate înrudite cu suprafețe 
acoperite într-o măsură mai mică de arbuști pitici, de exemplu pajiști acide și calcicole, 
inclusiv 6230 Formațiuni ierboase bogate în specii de Nardus și, rareori, 6210 Pajiști uscate 
seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase Festuco-
Brometalia). 

Majoritatea problemelor de interpretare în Spania și Portugalia decurg din faptul că se 
insistă în sensul încadrării diferitelor tipuri de habitate în tipul de habitat 4030, în principal 
pe baza variațiilor – uneori subtile – de floră, generate la nivel biogeografic sau antropic. În 
acest sens, landele uscate prezente în zonele eurosiberiene și mediteraneene din Peninsula 
Iberică sunt adesea considerate a fi habitate diferite. Dar chiar și la nivelul landelor 
mediteraneene, cele din vestul Peninsulei Iberice sunt diferite de cele prezente în zona 
Strâmtorii Gibraltar pe fondul considerentelor biogeografice (de exemplu, Loidi et al. 2019). 
Deși toate aceste lande pot fi fără îndoială diferențiate din punct de vedere al florei, cele 
prezente în zona Strâmtorii Gibraltar sunt deosebit de bogate în specii endemice (Gil-López 
et al. 2018), au caracteristici fizionomice similare și ar trebui să fie considerate un singur tip 
de habitat, cu unele variații morfologice determinate de compoziția florei [cea care 
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diferențiază landele uscate atlantice de cele mediteraneene uscate fiind cea mai vizibilă 
(Gil-López et al. 2018)]. 
 

2. Metodologii de evaluare a stadiului de conservare în anumite state 
membre 

Statele membre 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 (a se vedea, de asemenea, capitolul 6 privind Monitorizarea). Aceste 
metode definesc, de regulă, 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).  

Anumite state membre pun în aplicare următoarele sisteme: 

În Belgia, un proiect LIFE integrat (proiectul LIFE BNIP – Belgian Nature Integrated Project –
 2014-2020) prevede în mod efectiv definițiile metodologice pentru evaluarea structurii și a 
funcției, identifică cei mai nefavorabili parametri pentru habitat și dezvoltă o metodologie 
de monitorizare pentru stadiul de conservare a habitatelor și un sistem de colectare a 
datelor în vederea elaborării rapoartelor în temeiul articolului 17. Unul dintre obiective 
este de a defini o metodologie simplă, dar solidă pentru detectarea modificărilor 
(tendințelor) cu ajutorul parametrilor abiotici și biotici: integritatea structurii habitatului 
(suprafețe de teren necultivat și acoperite cu ericoide, prezența Calluna vulgaris în diverse 
faze de dezvoltare); integritatea componenței speciilor (numărul speciilor caracteristice, 
raportul speciilor din serie); indicatori ai tendințelor negative (nivelul de acoperire cu arbori 
și arbuști, graminee și ferigi, prezența speciilor exotice, indicatori ai eutrofizării, perturbări 
ale solului). Această metodologie se află în prezent în faza de testare. 

Monitorizarea se va baza pe parcele de monitorizare semipermanente (repetabile prin 
metoda presupunerii, dar localizate numai prin GPS) (100-250 de parcele, în funcție de 
dimensiunea habitatelor din Valonia – o altă metodologie ar trebui aleasă pentru 
habitatele foarte rare), acțiunea de observare la nivelul parcelelor repetându-se la fiecare 6 
ani.  

Parcelele eșantionate sunt, de asemenea, monitorizate în ariile reabilitate de pajiști uscate. 
Acestea sunt înființate pentru a documenta dezvoltarea pe termen lung a ariilor reabilitate 
(monitorizate inițial la intervale de un an sau de doi ani, după stabilizarea ecologiei în 
cadrul unui ciclu de monitorizare de 5 ani). 

În Republica Cehă, habitatele de landă sunt monitorizate o dată la 6 ani. Datele vor fi 
evaluate în analize multidimensionale și vor fi disponibile publicului în antrepozitul de date 
al Agenției de Conservare a Naturii din Republica Cehă. Parcelele din habitatul respectiv 
sunt întotdeauna selectate cu un an înainte de studiul aerian propriu-zis. Verificările 
prealabile pe teren trebuie efectuate la nivelul tuturor parcelelor. Sunt selectate cele care 
sunt reprezentative pentru respectivul habitat în scopul evitării selecției aleatorii. Se ține 
seama de următoarele criterii: omogenitatea unui anumit habitat, accesibilitatea echitabilă 
și ușurința identificării parcelei, variabilitatea habitatului din punct de vedere fitosociologic 
și geografic, starea și stabilitatea habitatului (selectarea prioritară a parcelelor în ariile de 
protecție specială și SIC), nivelul de degradare (selectarea prioritară a parcelelor 
nedegradate) și eliminarea efectelor marginale. Maximum 50 de parcele sunt selectate 
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pentru fiecare habitat la diverse altitudini în Republica Cehă. Habitatele rare sau mai puțin 
frecvente nu ating întotdeauna numărul de 50 parcele. 

În Danemarca, evaluarea stadiului de conservare a habitatului 4030 se bazează pe analizele 
vegetației specifice parcelelor de referință din cadrul habitatului 1370 (137 de stații, fiecare 
cu câte 10 parcele). Sunt disponibile metode de cartografiere și monitorizare a tipurilor de 
habitate terestre, precum și de stabilire a valorii de conservare sau a fiecărei zone 
cartografiate pe baza vegetației și a indicatorilor structurali. Rezultatele activităților de 
monitorizare sunt, de asemenea, disponibile. 

Cartografierea celor 44 de tipuri de habitate prezente la nivelul țării include înregistrarea 
atât a factorilor biotici, cât și a celor abiotici, utilizând un protocol specific (un protocol 
pentru 34 de tipuri de habitate cu vegetație deschisă și un alt protocol pentru 10 tipuri de 
habitate forestiere43). Valorile indicelui cuprinse între 0 și 1 sunt calculate pentru fiecare 
zonă cartografiată la nivelul fiecărui tip de habitat. Calculul are la bază (1) speciile de plante 
existente și (2) condițiile structurale. Cele două valori ale indicelui sunt ponderate într-o 
singură valoare de referință care descrie stadiul de conservare pentru fiecare zonă 
cartografiată44. Metoda cuantifică astfel pentru fiecare tip de habitat în parte fragmentele 
(suprafețele) care se prezintă în stare bună sau excelentă și fragmentele care se prezintă în 
stare mediocră sau precară. Acestea au un rol important atunci când stadiul de conservare 
este evaluat la nivel național. Un model bazat pe criterii multiple a fost elaborat pentru a 
efectua o evaluare a stadiului de conservare45. 

În Spania a fost elaborată recent o metodologie bazată pe clasificarea în funcție de punctaj 
a unei serii de variabile funcționale și în ceea ce privește diversitatea vegetală pentru a 
evalua stadiul de conservare a acestui tip de habitat. Aceste variabile sunt: (1) abundența 
speciilor perene, (2) bogăția speciilor perene; (3) abundența speciilor-cheie (endemice sau 
strâns legate de habitat); (4) semne de perturbare antropică; (5) PH-ul solului; 
(6) abundența refacerii populațiilor în urma incendiilor și (7) consecințe negative asociate 
defolierii. Experții recomandă utilizarea unui număr corespunzător de parcele permanente 
de 10mx10m (atât în interiorul, cât și în afara siturilor Natura 2000), în care diversitatea 
vegetală și variabilele funcționale ar fi înregistrate anual. 

Italia. Încă nu a fost adoptat un sistem național comun și standard de monitorizare a 
habitatelor. Normele generice pentru toate habitatele și normele detaliate pentru tipul de 
habitat 4030 sunt puse la dispoziție în manualul privind monitorizarea habitatelor din 
Lombardia (Brusa et al. 2017). Sunt propuse două tipuri de strategii de monitorizare: 
1. Metoda avansată (pentru experții în studiul vegetației): implică selectarea, organizarea și 
colectarea datelor în parcelele de vegetație (relevee fitosociologice). În continuare sunt 
estimați mai mulți indicatori pe baza datelor de pe teren (procentul total de acoperire a 
terenului cu Calluna și/sau alte specii caracteristice; numărul și frecvența speciilor de 
camefite și a altor specii caracteristice; prezența speciilor pe cale de dispariție și/sau 
protejate; indicatori în ceea ce privește gradul de împădurire, de eutrofizare/prezența 
speciilor nitrofile, precum și în ceea ce privește invazia plantelor alogene). 

                                                 
43http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pd
f (tipuri de acoperire cu vegetație deschisă) și 
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf. 
44 Metodologia exactă de calculare a acestor valori este publicată într-un raport „Beregning af naturtilstand 

ved brug af simple indikatorer” disponibil aici: http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf. 
45 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf. 

http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf.
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf.
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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2. Metoda simplificată (pentru operatorii care dețin cunoștințe de bază privind habitatul): 
abordare rapidă și eficientă, prin care sunt colectate doar câteva variabile ușor de măsurat 
(de exemplu, abundența Calluna sau nivelul de acoperire a solului; prezența speciilor 
Genista; gradul de împădurire; prezența speciilor invazive de arbori). 

În România, metodologiile, parametrii specifici și valorile-prag pentru evaluarea stadiului 
de conservare au fost stabilite în perioada 2011-2015 în cadrul proiectului „Monitorizarea 
stării de conservare a speciilor și habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva 
Habitate”46. În cadrul acestui proiect sunt indicate în raport cu habitatul 4030 numărul 
minim (15 relevee de vegetație) și perioada optimă pentru releveele de vegetație de tip 
Braun-Blanquet. Releveele sunt realizate în general pe o suprafață de 200 m2, însă, în 
funcție de situația sitului, pot fi utilizate și alte mărimi sau forme. Pentru monitorizarea 
habitatului 4030 se recomandă realizarea a cel puțin 15 relevee în cadrul siturilor Natura 
2000, o dată la șase ani. Datele de pe teren sunt stocate în Sistemul informatic național 
pentru monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar (SIMSHAB)47. 

În Slovacia, parametrii și valorile-prag ale acestora pentru evaluarea SCC au fost elaborate 
și publicate în 2005 (Polák & Saxa 2005, Šefferová et al. 2015). Există cinci criterii principale 
de evaluare a stadiului corespunzător de conservare a unui tip de habitat: structură 
orizontală, structură verticală, suprafața sitului, amenințări la adresa sitului și aria de 
răspândire. Pentru fiecare parametru sunt furnizate valori-prag care indică dacă un tip de 
habitat se află într-un stadiu corespunzător de conservare pentru criteriul specific respectiv 
la nivelul sitului. 

1. Structura orizontală constă în numărul de taxoni caracteristici și de taxoni 
bioindicatori pe baza catalogului habitatelor din Slovacia (Stanová, Valachovič eds. 
2002). Stadiile unui habitat pot fi clasificate în patru categorii. În cazul în care 
numărul taxonilor caracteristici și bioindicatori este ridicat, stadiul habitatului este 
corespunzător (categoria A – excelent, B – bun). În cazul în care numărul taxonilor 
caracteristici și bioindicatori este scăzut, stadiul habitatului este necorespunzător 
(categoria C – perturbat, D – nesatisfăcător). 

2. Structura verticală reprezintă ponderea de acoperire a patru straturi E0 – E3 (stratul 
muscinal, stratul ierbaceu, stratul arbustiv, stratul arborescent). Pentru fiecare 
habitat au fost stabilite valorile-limită ale ponderii de acoperire a straturilor E0 – E3 
(A, B – stadiu corespunzător, C, D – stadiu necorespunzător). 

3. Suprafața sitului – Pentru fiecare habitat au fost stabilite valorile-limită ale suprafeței 
sitului (A, B – stadiu corespunzător, C, D – stadiu necorespunzător).  

4. Amenințări la adresa sitului – Criteriile includ prezența taxonilor expansivi și a 
taxonilor alogeni neofiți la nivelul sitului. Abundența taxonilor expansivi și numărul și 
abundența taxonilor neofiți la nivelul sitului sunt esențiale pentru evaluarea 
habitatului. 

5. Aria de răspândire este definită pe baza a două criterii: modificări în ceea ce privește 
numărul și răspândirea amplasamentelor habitatului și modificări în ceea ce privește 
suprafața amplasamentelor habitatului. 

În Polonia a fost publicată o metodologie de monitorizare a tipului de habitat 4030 
(Pawlaczyk P. 2012), care cuprinde indicatori de structură și funcție: *acoperire cu Calluna 

                                                 
46 http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm. 
47 www.simshab.ro.  

http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm
http://www.simshab.ro/
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sau Calluna & Arctostaphyllos (pozitiv), acoperire cu iarbă (negativ), *acoperire cu arbori 
(negativ), *specii alogene (negativ), specii expansive indigene (negativ), prezența speciilor-
cheie aflate în diverse stadii de vârstă (pozitiv), stadiul speciilor importante pentru 
biodiversitate (pozitiv). Valoarea fiecărui indicator este estimată, înregistrată și evaluată în 
etapa FV-U1-U2-XX. Punctajul pentru structură și funcție este o estimare a experților, însă 
nu ar trebui să depășească punctajele indicatorilor „*”. 

În Scoția și Anglia (Regatul Unit), evaluările ariei de răspândire și suprafeței se bazează pe 
combinații de cunoștințe existente derivate din studii pe teren și date obținute prin 
teledetecție. Este recunoscut faptul că aceste evaluări se bazează pe cele mai bune 
estimări. Modificări la nivelul acestor evaluări pot surveni ca urmare a unor cunoștințe 
îmbunătățite, iar evaluările modificărilor efective se bazează pe cunoașterea incompletă a 
pierderilor și a câștigurilor derivate din monitorizarea stării sitului (Site Condition 
Monitoring – SCM, a se vedea mai jos), precum și pe alte informații dobândite în mod 
oportunist. Estimări mai corecte privind aria de extindere și dimensiunea habitatului 
necesită o cartografiere mai clară și mai exactă a habitatului, de exemplu, în special în 
zonele înalte în care este situată cea mai mare parte a habitatului 4030, ariile rămân 
necartografiate sau cartografiate necorespunzător, potrivit unei scări și clasificări adecvate. 
A fost elaborată o metodă de cartografiere adecvată, care se bazează pe interpretarea 
fotografiilor aeriene în infraroșu color și stereo (Scobie 2018), însă care se aplică doar unei 
mici porțiuni a zonei relevante. O mai bună cartografiere este o condiție prealabilă atât 
pentru a stabili modificările survenite la nivelul habitatului, cât și pentru a dezvolta un 
sistem de eșantionare solid, capabil să evalueze în mod adecvat structura și funcția 
habitatului.  

Sistemul Site Condition Monitoring este aplicabil în Scoția din 1999, utilizând standarde 
comune la nivelul Regatului Unit (Common Standards Monitoring – CSM) pentru 
monitorizarea pajiștilor uscate și a altor habitate prezente la nivelul ASC și SISS. 
Metodologia actuală privind pajiștile uscate a fost revizuită în 2009. CSM pune la dispoziție 
atribute și obiective standardizate în ceea ce privește sfera caracteristicilor, compoziția 
vegetației, structura vegetației și structura fizică. În general, SCM implică eșantionarea 
aleatorie, sistematică sau țintită, combinată uneori cu interpretarea imaginilor 
aeriene/teledetecției. 

Evaluarea structurii și funcției se bazează pe Site Condition Monitoring (SCM), programul 
Scottish Natural Heritage pentru punerea în aplicare a monitorizării standardelor comune 
(Common Standards Monitoring – CSM). 

În Irlanda, speciile caracteristice au fost evaluate în ansamblu la nivelul stațiilor de 
monitorizare din cadrul siturilor care au făcut obiectul studiului, prin intermediul National 
Survey of Upland Habitats (Perrin et al, 2014). La fiecare stație de monitorizare au fost 
necesare cel puțin două specii bioindicatoare, precum și o acoperire de ≥ 50 % pentru 
pajiști silicioase și 50 %-75 % pentru pajiști calcaroase. În cadrul anchetei naționale privind 
lespezile calcaroase (NLPS) au fost necesare minim șapte specii bioindicatoare. Întrucât 
ambele erau studii de referință, tendințele privind speciile individuale și în ansamblu nu au 
fost evaluate. 

Evaluările perspectivelor se bazează pe modificări la nivelul ariei de răspândire, a suprafeței 
și pe evaluări ale structurii și funcției descrise mai sus, precum și pe informații privind ariile 
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de habitat aflate sub gestiune asigurată, care se preconizează că vor duce la îmbunătățiri 
ale stării. 

Evaluările presiunilor și amenințărilor sunt derivate din datele SCM și dintr-o cunoaștere 
mai largă a altor impacturi. 

În Germania, sisteme de evaluare specifică au fost elaborate încă din 2007, cu ajutorul 
experților în materie de habitate pentru fiecare tip de habitat, vizând în special structura și 
funcțiile parametrilor, oferind însă informații și cu privire la amenințări și presiuni. Aceste 
sisteme de evaluare sunt utilizate în scopul controlului prevăzut la articolul 11, precum și la 
nivel local sau la nivel de sit în scopul evaluării gradului de conservare. Principalii parametri 
utilizați sunt: 1. integralitatea structurilor caracteristice habitatului (integralitatea fazelor 
de dezvoltare și ponderea porțiunilor deschise de sol nisipos); 2. integralitatea inventarului 
cuprinzând speciile caracteristice (pe baza speciilor de plante numai în ceea ce privește 
pajiștile cu Calluna, deocamdată) și 3. amenințările importante. Acestea din urmă includ, ca 
indicatori pentru pajiștile cu Calluna, ponderea speciilor bioindicatoare negative (specii 
neofite, ruderale sau nitrofite), ponderea urmelor vizibile în mod direct, ponderea 
formațiunilor arbustive sau arboricole, a împăduririi, ponderea caracterului predominant al 
stratului ierbos sau a gradului de invadare a pajiștilor, permițând în egală măsură 
raportarea efectelor negative suplimentare. 

Atât în regiunea biogeografică atlantică, cât și în regiunea biogeografică continentală, se 
monitorizează un set de câte 63 de eșantioane în fiecare perioadă de raportare la șase ani. 

Sistemele de evaluare au fost revizuite în 2010 și, din nou, în 2017 pentru toate habitatele, 
efectuându-se o verificare detaliată a calității ulterior prezentării rapoartelor în 2013, au 
fost adaptate și actualizate de către experți științifici și au fost convenite cu statele federale 
germane. Acestea sunt disponibile online și prevăd liste substanțiale de specii caracteristice 
de plante (65 de specii), mușchi (8 specii) și licheni (20 de specii) 
(https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html; BfN & BLAK 
2017). Aceste liste cuprind speciile care sunt prezente doar în unele subtipuri și nu sunt 
răspândite în mod uniform la nivelul distribuției geografice a habitatului. Prin urmare, 
statele federale pot utiliza modificările regionale în cadrul evaluărilor acestora. 

În plus, Germania desfășoară în prezent un proiect integrat IP-LIFE (LIFE15 IPE/DE/007, 
peisaje atlantice de sol nisipos), https://www.sandlandschaften.de/en/index.html), care va 
îmbunătăți stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor prezente pe solurile nisipoase 
din regiunea biogeografică atlantică și cuprinde habitatele 4030 și 4010.  

 

https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html

