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Despre
proiect

Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Națio-
nal Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor 
forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică și îmbunătățirea 

infrastructurii de management și informare a vizitatorilor
—Cod MYSMIS 2014 + 124512

OBIECTIV GENERAL
Îmbunătățirea stării de conservare a habitate-
lor forestiere de cvercinee și a habitatelor de 
pajiște stepică din Parcul Național Munții 
Măcinului și informarea/conștientizarea 
factorilor interesați și dezvoltarea capacității 
Administrației Parcului Național Munții 
Măcinului.

BENEFICIAR
RNP–Romsilva Administrația Parcului Național 
Munții Măcinului R.A.

VALOARE TOTALĂ
14.517.111,87 lei (inclusiv TVA aferent)

DATA DE ÎNCEPERE
14 iunie 2018

DATA DE FINALIZARE
31 decembrie 2023

AUTORITATE DE MANAGEMENT
/ORGANISM INTERMEDIAR
Ministerul Fondurilor Europene

REZULTATE
Implementarea de măsuri active pentru 
îmbunătățirea stării de conservare a 31 ha de 

habitate forestiere de cvercinee și a 30 ha de 
habitate de pajiște stepică din Parcul Național 
Munții Măcinului;

Managementul adecvat/demonstrativ al 
habitatelor forestiere și habitatelor de pajiști și 
al activităților de turism pentru a contribui la 
menținerea/îmbunătățirea stării de conservare 
a habitatelor și speciilor protejate din Parcul 
Național Munții Măcinului;

Asigurarea condițiilor adecvate pentru 
practicarea unui turism responsabil față 
de patrimoniul natural și cultural, care nu 
dăunează stării de conservare a habitatelor 
și speciilor de interes comunitar din Parcul 
Național Munții Măcinului;
 
Creșterea nivelului de informare și 
conștientizare a factorilor interesați la 
nivel local și a publicului larg cu privire la 
importanța habitatelor care vor face obiectul 
măsurilor de conservare activă și la beneficiile 
generate de Parcul Național Munții Măcinului 
pentru economia locală;
 
Dezvoltarea capacității instituționale/
de management a Administrației Parcului 
Național Munții Măcinului.



Pe coper tă :  VEDERE CĂTRE SUD-VEST,  SPRE  LOCAL ITATEA GRECI , 

DE  PE  VF.  ȚUȚUIATU,  CEL  MAI  ÎNALT  D IN  MUNȚ I I  MĂCINULUI  ( 467  M ) .

Deasupra :  IMAGINE  DE  ANSAMBLU A  CULMI I  PR ICOPANULUI ,  DE  PE 

VF.  SULUCU MARE (370  M)  CĂTRE NORD-VEST.

Fo to :  Că l in  Co lăce l



ACTIVITATEA 1 
Reconstrucția ecologică a habitatelor forestiere, 
prin împădurirea cu cvercinee (stejărete)—plan-
tarea speciei edifi catoare de gorun pe o suprafață  
de 31 ha din Parcul Național Munții Măcinului

ACTIVITATEA 2
Reconstrucția ecologică a 30 ha de pajiști și tufări-
șuri de stepă ponto-sarmatică din Parcul Nați-
onal Munții Măcinului, prin eliminarea speciei 

invazive cenușer (Ailanthus altissima) și pregătirea 
pentru refacerea naturală a habitatelor/inițierea 
covorului vegetal cu elemente autohtone speci-
fi ce asociațiilor vegetale caracteristice pajiștilor 
de stepă ponto-sarmatică, cu specii edifi catoare 
și diferențiatoare, caracteristice următoarelor 
habitate:

62C0* Stepe ponto-sarmatice
40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice

Obiectiv
specifi c 1

Implementarea de măsuri active pentru îmbunătățirea stării de conservare 
a 31 ha de habitate forestiere de cvercinee și a 30 ha de habitate de pajiște 

stepică din Parcul Național Munții Măcinului.

PĂDURILE  DE  STEJAR ,  CARPEN Ș I  TE I  ACOPERĂ SUPRAFEȚE  ÎNT INSE  D IN  PARCUL NAȚ IONAL  MUNȚI I  MĂCINULUI .

Fo to :  Că l in  Co lăce l

HAB ITAT  DE  STEPE  PONTO-SARMAT ICE  PE  CULMEA PR ICOPANULUI .

Fo to :  Luc ian  Macave iu

PAJ IȘTE  STEP ICĂ  Ș I  STÂNCI  DE  GRANIT  SPEC IF ICE  MUNȚ ILOR MĂCINULUI .

Fo to :  Luc ian  Macave iu 



ACTIVITATEA 1 
Realizarea studiului privind capacitatea de su-
port a ecosistemelor/habitatelor de pădure și de 
pajiști, față de presiunea generată de recoltarea 
plantelor medicinale, a fructelor de pădure și 
ciuperci.

ACTIVITATEA 2
Realizarea ghidului de bune practici privind mă-
surile durabile de recoltare a produselor nelem-
noase și a produselor secundare.

ACTIVITATEA 3
Realizarea studiului privind capacitatea de su-
port a ecosistemelor/habitatelor de pădure și de 
pajiști, față de presiunea generată de activitățile 
de turism.

ACTIVITATEA 4
Realizarea ghidului de bune practici privind 
desfășurarea activităților de turism.

Obiectiv
specifi c 2

Managementul adecvat / demonstrativ al habitatelor forestiere și habitatelor 
de pajiști și al activităților de turism pentru a contribui la menținerea / 

îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor protejate din 
Parcul Național Munții Măcinului.

VEDERE DE  PE  VF.  ȚUȚUIATU SPRE  VALEA MORSU,  CU VERSANȚ I I  ACOPER IȚ I  DE  VEGETAȚ IE  DE  S ILVOSTEPĂ.  Fo to :  Că l in  Co lăce l

BUJORUL ROMÂNESC (Paeon ia  peregr ina ) ,

UNA D INTRE PR INC IPALELE  ATRACȚ I I  ALE  MUNȚ ILOR MĂCINULUI

Fo to :  A lexandru  Rădu lescu



Obiectiv
specifi c 3

Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea unui turism responsabil 
față de patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a 

habitatelor și speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului.

REL IEF  GRANIT IC  SPEC IF IC  MUNȚ ILOR MĂCINULUI .  Fo to :  Luc ian  Macave iu

ACTIVITATEA 1
Reabilitarea clădirii și punerea in funcțiune a 
Punctului de Informare turistică Cetățuia.

ACTIVITATEA 2
Bornarea limitelor parcului național - vor fi  
achiziționate și montate 4500 borne topografi ce 
permanente.

ACTIVITATEA 3
Marcarea traseelor turistice și de cicloturism 
pentru observarea habitatelor de interes conser-
vativ. Vor fi  montate 28 panouri informative în 
zonele comunităților locale învecinate cu Parcul 
Național Munții Măcinului, 44 panouri informa-
tive la extremitățile/capetele traseelor turistice și 
60 semne de orientare pentru trasee.TRASEUL MARCAT CU BANDĂ ALBASTRĂ DE  PE  CULMEA PR ICOPANULUI .  Fo to :  Că l in  Co lăce l





Habitate
forestiere

Implementarea de măsuri active pentru îmbunătățirea stării de conservare a 
31 ha de habitate forestiere de cvercinee din Parcul Național Munții Măcinului.

HABITATE  FOREST IERE  Ș I  DE  TUFĂR IȘUR I  PONTO-SARMAT ICE  SUB VF.  CARTALU (393  M) .  Fo to :  A lexandru  Rădu lescu

DESCRIEREA HABITATULUI

91I0* Păduri stepice euro-siberiene de stejar 
Quercus spp
Reprezintă păduri xero-termofi le ale câmpii-
lor sud-est europene, caracterizate de o climă 
continentală cu interval mare al temperaturii, 
formate din diferite tipuri de stejar. În Parcul 
Național Munții Măcinului habitatul se dezvoltă 
pe platouri, versanți ușor înclinați, câteodată 
umbriți, substratul fi ind constituit dintr-un strat 
gros de loess. Solurile sunt profunde, bogate în 
humus și secetoase pe timpul verii.
Stratul arborilor este dominat de stejar bru-
măriu (Quercus pedunculifl ora), tei (Tilia tomentosa), 
mai rar carpen (Carpinus betulus), stejar pufos 

(Quercus pubescens), arțar tătărăsc (Acer tataricum) 
în proporții variabile. Arborii pot să atingă înăl-
țimi de până la 20 m, iar vârsta medie a arborilor 
de stejar brumăriu este de aproximativ 85 de ani.
Pădurile de silvostepă sunt puțin compacte (aco-
perirea este de maxim 70 %), adesea cu un covor 
ierbos continuu ce constă dintr-un amestec de 
specii de pădure (fi ruță nemorală, ghiocel, spânz 
roșu, pecetea lui Solomon, sânziana lui Schultes, 
vinariță, mierea ursului, salvie galbenă) cu specii
din pajiști de stepă (frăsinel, salvie de stepă, 
iarba fi arelor, stânjenel de stepă, stânjenel pitic, 
fi ruța de stepă etc.), acest lucru fi ind cea mai 
caracteristică trăsătură a habitatului. 

NECESITATEA PROIECTULUI
Habitatele forestiere din parc pot fi  considera-
te fragile și se poate ajunge până la limitarea 
regenerării naturale în cazul unor intervenții 
care conduc la perturbarea relațiilor intraspeci-
fi ce sau interspecifi ce în pădurile din perimetrul 
parcului. 

Un efect al administrării forestiere din trecut 
a fost diminuarea reprezentării speciilor de go-
run (Quercus petraea) în ecosisteme, fi ind înlocuit 
în principal de tei și carpen. 

În condițiile unor intervenții antropice de in-
tensitate mai mare, anumite asociații de vegetație 
lemnoasă au suferit o regresie a populației mai 
ales pe pantele mai mari, aride ale parcului. 

ACTIVITATEA 1 
Reconstrucția ecologică a 31 ha de habitate fores-
tiere, prin completarea compoziției acestora prin 
împădurire cu cvercinee ca specii edifi catoare a 
habitatelor de interes conservativ, pe 5 parcele 
silvice situate pe teritoriul Parcului Național 
Munții Măcinului.

Cele 5 parcele silvice desemnate în vederea 
renaturării prin lucrări de reconstrucție ecologi-
că se găsesc în partea estică a parcului, în bazinul 
superior al râului Taița, la nord-vest de localita-
tea Nifon (com. Hamcearca).

Deasupra :  HAB ITAT  CARACTER IST IC  PĂDURILOR EURO-S IBER IENE

DE STEJAR .  Fo to :  A lexandru  Rădu lescu

A lă tu r i :  ACȚ IUNI  DE  ÎMPĂDURIREA ÎN  ZONELE  DE  PĂDURE D IN  BAZ INUL 

SUPER IOR AL  RÂULUI  TA IȚA ,  UNDE AU FOST  REFĂCUTE HAB ITATELE 

OR IG INARE DE  CVERCINEE .  Fo to :  A rh i va  Admin i s t ra ț ie i  PNMM





Habitate
stepice

Implementarea de măsuri active pentru îmbunătățirea stării de conservare a 
30 ha de habitate de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului.

CULMEA PR ICOPANULUI .  VEDERE DE  SUB VÂRFUL  VRAJU (335  M)  SPRE  SUD-EST.  ÎN  STÂNGA,  ÎN  PLAN APROPIAT, 

VÂRUL P IATRA RÂ IOASĂ (346  M) ,  ALE  CĂRUI  PANTE STÂNCOASE ADĂPOSTESC HAB ITATE  DE  PAJ IȘTE  STEP ICĂ 

INCLUSE ÎN  PR IOECT.  Fo to :  Că l in  Co lăce l

DESCRIEREA HABITATELOR

62C0* Stepe ponto-sarmatice
Acest tip de habitat este reprezentat de pajiștile 
uscate din stepa și silvostepa Dobrogei, Moldovei 
și Câmpiei Române de est. Acesta se extinde însă 
din punct de vedere geografi c în tot arealul de 
stepă și silvostepă de la nord de Marea Neagră 
până la Marea Caspică. Pe depozitele de loess și 
aluviale, pe soluri de tip cernoziom, castanoziom 
și feoziom, apar cele mai tipice pajiști din acest 
habitat, dominate de păiușul de stepă, fi ruța cu 
frunze înguste, barba aurie, pirul hispid, pirul 
cristat, perișorul bulgar, năgară, colilia ucrai-
neană, colilia mică, păpădia roșcată, bujorul cu 

frunze de mărar, scorzonera lânoasă, zambila de 
stepă, rușcuța de Volga, pelinul austriac, garofi ța 
de stepă, salvia nutantă, sipica de Urali, stânje-
nelul mic de stepă, laptele câinelui dobrogean, 
pesma orientală, pesma de Salonic, varza tă-
tărască de stepă, coada șoricelului balcanică, vol-
bura cantabrică. În anumite areale de pe loess, 
apar în aceste stepe și tufărișurile de semideșert 
cu măturică (Kochia sp.) și pir cristat. 

Pajiștile stepice cu colilii și rogoz pitic din 
Transilvania nu trebuie incluse la acest habitat, 
precum consideră unii autori, având o compo-
ziție fl oristică net diferită. Cea mai valoroasă 

variantă a pajiștilor de stepă ponto-sarmatice de 
la noi sunt însă cele de substrat pietros, prezente 
mai ales în Dobrogea de nord și centrală (Podișul 
Casimcei, Dealurile Tulcei, Podișul Babadag) 
dominate de koeleria lobată, anasonul sălbatic 
de piatră, cimbrișorul de stepă.

Numeroase specii rare se afl ă în aceste pa-
jiști, multe endemice și subendemice, precum 
pesma lui Janka, garofi ța pitică, țepoșica, pelinul 
alb de stepă, astragalul glauc, cimbrul de stepă 
albastru, pirul lui Brândză, inul galben tauric, 
ajuga de stepă galbenă, drobul lui Janka, coada 
șoricelului tracică, scutelaria orientală.

40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice
Sunt tufărișuri iubitoare de climat uscat din 
silvostepele din nordul Mării Negre, prezente la 
noi mai ales în Dobrogea, dar și în Subcarpații 
de Curbură, Moldova sudică, Bărăgan. Există 
mai multe variante, în funcție de specia edifi ca-
toare. Astfel, foarte răspândite în Dobrogea sunt 

tufărișurile de păliur (sau spinul lui Hristos). Mai 
rare, dar proprii numai Dobrogei, sunt tufărișu-
rile de iasomie galbenă și spinul cerbului, adesea 
amestecate cu cărpiniță, stejar pufos și vișinel 
turcesc. 

Foarte rare sunt tufărișurile de sâmbovi-
nă (sau Celtis) dobrogeană. Alături de acestea 
trebuie incluse tot aici tufărișurile de mojdrean 
dobrogene, numite regional „hrastalac”, și cele 
de migdal pitic. Acestea au o compoziție fl oristi-
că net diferită de a celor din vestul țării (habita-
tul 40A0*). 

Numeroase specii ierboase prezente în aceste 
tufărișuri atestă apartenența lor la peisajul 
silvostepelor și stepelor ponto-sarmatice cum ar 
fi  cimbrișorul dobrogean, koeleria dobrogeană, 
volbura cantabrică, coada-șoricelului galbe-
nă, clopoțelul românesc, garofi ța dobrogeană, 
garofi ța albă dobrogeană, pesma orientală, 
margareta milefoliată etc. Solurile pe care se 
dezvoltă sunt foarte variate, de la cernoziomuri 
și castanoziomuri la stâncării.

HABITATE  DE  TUFĂR IȘUR I .  Fo to :  A lexandru  Rădu lescu MOJDREAN (F rax inus  o rnus ) .  Fo to :  A lexandru  Rădu lescu

GAROFIȚA  DE  STÂNCĂ (D ian thus  na rd i fo rm is ) .

Fo to :  A rh i va  Admin i s t ra ț ie i  PNMM

CLOPOȚELUL  DOBROGEAN (Campanu la  roman ica ) .

Fo to :  A rh i va  Admin i s t ra ț ie i  PNMM





ACTIVITĂŢI 
Reconstrucția ecologică a 30 ha de pajiști și 
tufărișuri de stepă ponto-sarmatică din Parcul 
Național Munții Măcinului, prin eliminarea 
speciei invazive cenușer – Ailanthus altissima și 
pregătirea pentru refacerea naturală a habita-
telor / inițierea covorului vegetal cu elemente 
autohtone specifi ce asociațiilor vegetale carac-
teristice pajiștilor de stepă ponto-sarmatică, cu 
specii edifi catoare și diferențiatoare, caracteris-
tice următoarelor habitate: 62C0* — Stepe pon-
to-sarmatice și 40C0* — Tufărișuri de foioase 
ponto-sarmatice.

Implementarea de măsuri active pentru 
îmbunătățirea stării de conservare a 30 ha de 
habitate de pajiște stepică din Parcul Național 
Munții Măcinului.

Deasupra :  VEDERE DE  PE  VF.  MOROIANU (428  M)  CĂTRE SUD-VEST. 

SUCCES IUNE DE  HAB ITATE  DE  STEPĂ PONTO-SARMAT ICĂ ,  TUFĂR IȘUR I 

DE  FOIOASE PONTO-SARMAT ICE  Ș I  PĂDURI  DE  S ILVOSTEPĂ.

Fo to :  Că l in  Co lăce l

A lă tu r i :  PE ISAJ  CU PĂDURI ,  PAJ IȘT I  Ș I  STÂNCĂRI I  DE  GRANIT,  SPEC IF IC 

ABRUPTURILOR SUD-VEST ICE  ALE  MUNȚ ILOR MĂCINULUI .  Fo to : 

A lexandru  Rădu lescu





PARCUL NAȚIONAL
MUNȚII MĂCINULUI
HARTA ZONELOR INCLUSE ÎN PROIECT

Parcul Național • Rezervațiile naturale
Zonele de reconstrucție ecologică

Siturile NATURA 2000

SCARA 1:230000

1 CM = 2,3 KM
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