2 DESCRIERE
2.1

INFORMAŢII GENERALE

2.1.1 LOCALIZARE ŞI ACCES

Munţii Măcinului sunt situaţi în sud-estul României, respectiv în nord-vestul
Dobrogei, în judeţul Tulcea, între Valea Dunării, Valea Luncaviţei şi înşeuarea
Cerna-Horia, fiind încadraţi între 28º07´ şi 28º27´ long. E, respectiv 45º01´ şi 45º21´
lat. N .
În partea de vest şi sud-vest a parcului, accesul se face de pe drumul naţional 22D,
între localităţile Măcin şi Horia. La nord se află drumul european E87, între
localităţile Măcin – Jijila - Luncaviţa. Drumul judeţean dintre comunele Horia şi
Luncaviţa permite accesul în estul şi nord-estul parcului. Lista completă a drumurilor
este prezentată în Anexa nr. 5.
Pe traseele microbuzelor se circulă în judeţ şi în afara acestuia, la Bucureşti,
Constanţa şi Brăila, Galaţi. Autobuzele din autogara Expres Transport Măcin circulă
de asemenea către Carcaliu, Constanţa, Focşani, I. C. Brătianu, Smârdan, Ostrov,
Rachelu, Văcăreni, Tulcea. A se vedea Harta nr. 2.
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Harta nr. 2

Localizarea Parcului Naţional Munţii Măcinului

.
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2.1.2 LIMITE
Limitele zonei protejate sunt cele publicate în HG nr. 230/2003 şi modificate prin HG
nr. 1529 /2006. A se vedea Anexa nr. 2.
În perimetrul parcului național 99,62% din suprafața este reprezentată de pădure ce
face parte din fondul forestier național iar limitele parcelelor forestiere și numărul de
identificare al acestora conform amenajamentelor silvice se pot vedea pe Harta nr. 3.
Ca rezultat al colaborării APNMM cu comunităţile locale, Consiliile Locale din Jijila
şi Greci, au transferat administrarea a 50 ha de păşune Parcului Naţional, permiţând
celor două părţi ale parcului să fie unite printr-un coridor ecologic.
Administrația parcului național va face demersuri pentru omologarea acestei
suprafețe ca și coridor ecologic sau va face demersuri pentru integrarea acestei
suprafețe în perimetrul parcului.
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Harta nr. 3

Limite, zone şi delimitări forestiere ale Parcului Naţional Munţii Măcinului
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2.1.3 ZONARE INTERNĂ
Harta nr.4

Cele 4 zone funcționale stabilite în Parcul Naţional Munţii Măcinului
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ZONE DE PROTECŢIE STRICTĂ (ZPS)

Total suprafaţă 448,6 ha.
Acestea vor cuprinde Rezervaţia "Moroianu" cu o suprafaţă de 293,7 ha şi Rezervaţia
"Valea Fagilor" cu o suprafaţă de 154,9 ha. Aceste zone sunt de mare importanţă,
întrucât sunt zone naturale mari. În interiorul acestora este interzisă desfăşurarea
oricăror activităţi umane, cu excepția celor de cercetare științifică întrucât ambele
rezervaţii sunt propuse de APNMM şi acceptate de Academia Română - Comisia
Monumentelor Naturii ca rezervaţii ştiinţifice cu elemente de mare importanţă
conservativă din punct de vedere genetic, specific şi ecosistemic.

ZONE DE PROTECŢIE INTEGRALĂ (ZPI)

Total suprafaţă 3.418,32 ha.
Acestea vor cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din
interiorul parcului.
Următoarele activităţi sunt interzise:
a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice
forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de
conservare;
b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării
ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor
destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.
Prin excepţie, se pot desfășura următoarele activităţi:
a) ştiinţifice şi educative;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau paşunat numai cu animale
domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care
deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia
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naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele
avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele
naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
e) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii CȘ, și aprobate de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
f) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul APNMM în baza
hotărârii CȘ, și ulterior, cu aprobarea autoritatății publice centrale pentru
protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure,
acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în
baza hotărârii consiliului ştiinţific,

aprobate ulterior

de către autoritatea

publică centrală pentru protecția mediului;
g) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu
necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
h) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care
necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare
de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii CȘ, cu aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecția mediului.

ZONE DE CONSERVARE DURABILĂ (ZCD)

Total suprafaţă 7.272,8 ha
Aceste zone constituie zonele tampon în care se pot desfăşura următoarele activităţi:
a) ştiinţifice şi educative;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
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c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în
perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului natural,
astfel încât sa nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună
prezente;
d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii,
grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu
aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu
avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului
ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până la intrarea în
vigoare a planului de management;
f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii CȘ, aprobate de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei
naturale protejate, în baza hotărârii CȘ şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile
afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac
cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului
ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului;
h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a
dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure
în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii CȘ şi, ulterior, cu
aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita
capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact
redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante
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medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura
numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri
în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu acordul administraţiei ariei
naturale protejate;
j) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu
accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu
excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot
extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor
cu protecţie strictă sau integrală, în restul zonei-tampon fiind permisă aplicarea
de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a
arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinarit, tratamentul
tăierilor grădinarite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice
sau în margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani.
Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii impuse de planurile de
management al parcurilor şi de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii
protejate.
În PNMM una dintre restricţiile stabilite prin Planul de Mangement, prevede ca
pentru tăierile progresive perioada de regenerare să fie de minim 21 de ani, şi
vor fi supuse controlului în teren, de către reprezentanţii Administraţiei
Parcului.
k) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de
tehnologii cu impact redus.

ZONE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ACTIVITĂŢILOR UMANE (ZDD)

Total suprafaţă 12,10ha
În aceste zone sunt permise activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de
interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor
naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii.
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În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot desfăşura următoarele
activităţi, cu respectarea prevederilor din planurile de management:
a) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a
animalelor;
b) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură;
c) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această
posibilitate este prevăzută în planul de management al parcului şi dacă
reprezintă o activitate tradiţională;
d) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
e) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a
arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul
tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice
sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine
de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi
salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot aplica
tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid, pe suprafeţe de maxim 1 ha,
precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop
euroamerican;
f) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului
agricol şi creştere a animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din
sistemul de agricultură ecologică;
g) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.
h) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale
protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal
aprobate.

2.1.4 DELIMITĂRI FORESTIERE

Zonarea internă se va face în conformitate cu principiile amenajamentelor
silvice din zona parcului, care au capitole speciale despre încadrarea funcţională a
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pădurilor şi modul de gospodărire al acestora în categoria parc naţional. Zonarea
interioară a fondului forestier conform amenajamentelor silvice şi Ordinul MAPAM
nr. 552/2003 este prezentată în Tabelul nr. 4.
S-au făcut următoarele modificări, faţă de Ordinul MAPAM nr. 552/2003:
a) s-a scos din ZCS (ZPI după Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu
modificările și completările ulterioare) o suprafaţă de 293,7 ha respectiv
parcelele silvice: 26, 27A, 27N, 28A, 28B, 28N, 29A, 29N, 30A, 30B, 30N,
31N, 34A, 34N, 36A, 36N, 110C(50%), 110E, 111A, 111C, 111E, 111F,
112A, 112C, 112D, 112E, 112F, 112N1, 112N2 din UP II Greci, care prin
hotărârea CŞ şi avizul CMN a fost constituită ca rezervaţie ştiinţifică cu
denumirea de „Moroianu” trecând de la categoria II IUCN la categoria Ia
IUCN. A se vedea Anexa nr. 6.
b) Rezervaţia Naturală ,,Valea Fagilor’’ va trece în categoria I IUCN ,,Rezervaţie
Ştiinţifică”. A se vedea Anexa nr. 7.
c) parcela 27 cu o suprafaţă de 30,4 ha din U.P. IV Valea Mitrofanului O.S.
Cerna a fost inclusă în zona de conservare specială (actual ZPI) la propunerea
APNMM prin hotărârea CŞ şi avizul Academiei Române – Comisia pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii(CMN). A se vedea Anexa nr. 6.
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Tabel nr.4

Evidenţa parcelară pe categorii în cadrul Parcului Naţional Munţii Măcinului
Unitatea de

rezervaţie

ZPS

producţie

ştiinţifică

(ha)

Unităţi silvice în ZPI

ZPI

Unităţi silvice în ZCD

(ha)

ZCD

suprafaţa

(ha)

totală

ZPS
I

(ha)

65-69

154,9

LUNCAVIŢA

75, 76, 79B, 80A, 80B, 736,3

70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79A, 84A, 84B, 1801,5

80C, 80D, 81A, 81B,

84D, 84N, 85A, 85B, 86, 87A, 88, 89, 90,

81C, 82, 83, 84C, 85N1,

92, 93, 94, 95A, 95B, 95C, 96A, 97, 98, 98,

85N2, 87B, 91, 95D,

100, 101, 105-110, 111A, 112-117, 119A,

96B,

104,

119B, 119C, 119D, 120A, 120B, 120V,

120N,

121-126, 127A, 127V, 128A, 128V, 129-

127B, 128N, 152-161,

146, 148-151, 162A, 162C, 162D, 162V,

162B, 168, 169, 181-191

163-167, 175-177

111B,

27A,

27N, 293,7

102,

103,

119N,

1-25, 30C, 33, 36B, 36C, 1843,6 31A, 31B, 31C, 32, 35, 39, 40-45, 52-56, 1053,3

II

26,

GRECI

28A, 28B, 28N,

37, 38, 46-51, 57, 60-66,

58, 59, 67-71, 74, 77-91, 92A, 92B, 92C,

29A, 29N, 30A,

72, 73, 75, 76, 92N, 98N,

92V, 93-97, 98A, 99A, 99B, 99C, 99D,

30B, 30N, 31N,

99N,

100N2,

99E, 100A, 100B, 100C, 100D, 100D,

34A, 34N, 36A,

101N, 102N, 104N, 107-

101A, 101B, 101V1, 101V2, 102A, 102B,

36N, 110C

109, 110A, 110B, 110C

102C, 102D, 103, 104A, 104B

100N1,

110E,

(50%), 110N1, 110N2,

111A, 111C, 111E,

111B, 111D, 112B, 113-

(50%),

2692,7

3190,6
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111F, 112A, 112C,

125, 127, 128

112D, 112E, 112F,
112N1, 112N2
II
CERNA

-

-

1-14, 15N1, 15N2, 15N3, 601

15A, 15B, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 17A, 1288,10 1889,10

16N, 17N1, 17N2, 17N3,

18A, 18B, 18C, 19A, 19B, 19C, 19D, 20A,

19N1,

19N2,

19N3,

20B, 20C, 20D, 21A, 21B, 21C, 21D, 22,

20N1,

20N2,

21N1,

23A, 23B, 23C, 23D, 24A, 24B, 24C, 25A,

21N2, 21N3, 23N, 24N1,

25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26, 27A, 27B,

24N2, 25N, 27N, 29N,

27C, 28, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 30A,

30N1,

30N2,

31N1,

30B, 30C, 31A, 31B, 31V1, 31V2, 32A,

31N2,

31N3,

32N1,

32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 33A, 33B, 33C,

32N2, 32N3, 32N4, 33N,

33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33A1, 34A, 34B,

34G, 34H, 34 N, 36N1,

34C, 34D, 34E, 34F, 34I, 35, 36A, 36B,

36N2, 36N3, 37N, 38N,

36C, 36D, 37A, 37B, 38A, 38B, 40A, 40B,

39N, 40N1, 40N2, A50,

40A1, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41G,

41N, 43N, 44N, 47N1,

43A, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 45,

47N2,

48N1,

48N2,

46, 47A, 47B, 47C, 48A, 48B, 48C, 49A,

49N1,

49N2,

50N1,

49B, 49C, 49D, 50A, 50B, 50C, 50D, 51A,

50N2, 51N1, 51N2, 53N,

51B, 51C, 52A, 52B, 52C, 52D, 53A, 53B,

54N1,

54N3,

53C, 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55, 56A,

54N4, 56N1, 56N2, 57N,

56B, 57A, 57B, 58A, 58B, 58C, 59A, 59B,

58N, 59N1, 59N2, 60N1,

59C, 59D, 60A, 60B, 61A, 61B, 62A, 62B,

54N2,
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III

-

-

ŢIGANCA

60N2,

61N1,

61N2,

62C, 63A, 63B, 63C, 63D, 64A, 64B, 64C,

62N1,

62N2,

63N1,

64D, 65A, 65B, 65D, 65E, 85A, 85B, 85C,

63N2, 63N3, 65N, 85N1,

85D, 85E, 86A, 87A, 87B, 88A, 88B, 88C,

85N2, 86N, 87N, 88N

88D, 88E

2N, 3N, 4N, 5N, 8N, 14,7

1, 2, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4A1, 5A, 5B, 5C, 1691,35 1706,05

12N, 16N, 17N

6, 7, 8A%, 9, 10, 11, 12A, 12C, 13-15, 16A,
16B, 17A, 17B, 17C, 18-23, 24%, 25-59.

IV

-

-

19, 20, 21, 27– 31

193,2

1-18, 22-26, 32-66

X

448,6

X

3388,8 X

1434,5

1627,7

VALEA
MITROFANULUI
TOTAL

7268,75 11106,15
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2.1.5 DREPTUL DE FOLOSIRE A TERENULUI ŞI MANAGEMENT
Domeniul forestier cuprinde 99% din suprafaţa totală de 11.151,82 ha a PNMM. În
Tabelul nr. 5 sunt prezentate tipurile de proprietate şi administraţie la nivelul anului
2012.
Tabel nr. 5. Proprietatea terenului şi administrarea PNMM
Categoria de

Proprietar

Administrator

teren

Suprafaţa

% din

(ha)

suprafaţa
totală a PNMM

Administraţie

Statul român

RNP – ROMSILVA

Administraţie

Persoane fizice comuna

Persoane fizice

forestieră

Luncaviţa

comuna Luncavita

Administraţie

Persoane fizice comuna

Persoane fizice

forestieră

Hamcearca

comuna Hamcearca

Păşuni

Consiliul Local Măcin

Consiliul Local

11.105,67

99,586

3,20

0,029

0,85

0,008

30,00

0,269

8,95

0,080

forestieră

Macin
Arabil

Persoane fizice comuna

Persoane fizice

Hamcearca

comuna Hamcearca

Drum Judeţean

Consiliul JudeţeanTulcea

Cons. Jud. Tulcea

2,67

0,024

Drum

Consiliul Local Greci

Consiliul Local

0,48

0,004

11.151,82

100,000

exploatare

Greci

TOTAL

2.1.6 INFRASTRUCTURĂ ADMINISTRATIVĂ
RESURSE UMANE
În Figura nr.1. este prezentată structura APNMM. În Tabelul nr. 6 sunt prezentate
principalele atribuţii corespunzătoare fiecărui post.
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Figura nr. 1. Structura personalului din cadrul Parcului Naţional Munţii Măcinului

Tabel nr. 6. Principalele atribuţii ale personalului administraţiei zonei protejate

Funcţia
Director parc

Principalele atribuţii
planifică, coordonează şi verifică implementarea tuturor
activităţilor din cadrul planului de management

Biolog

gestionează sub toate aspectele biodiversitatea din cadrul
parcului

Contabil şef

se ocupă de situaţia financiară a unității

Şef pază

planifică şi coordonează aplicarea legilor de conservare
planifică şi coordonează activitatea în teren a agenţilor

Responsabil relaţiile cu reprezintă

administraţia

parcului

în

relaţia

cu

comunităţile şi educaţie comunităţile
ecologică

organizează activităţi educative ecologice

Specialist IT

responsabil pentru susţinerea informaţiilor tehnologice

6 agenţi de teren

aplică legile de conservare în perimetrul ariei protejate.
monitorizează biodiversitatea şi impactul diverselor
activităţi.

INFRASTRUCTURĂ ŞI ECHIPAMENT PENTRU MANAGEMENT
Tabel nr. 7 prezintă infrastructura principală şi echipamentul disponibil pentru
APNMM.
Tabel nr. 7. Infrastructura principală şi echipamentul disponibil pentru APNMM
36

Locaţie

sediul
Tulcea

Categoria de

Facilităţi şi echipamente

personal

disponibile

director
parc

Autoturism, mobilier birou cu
calculator,
telefon,
fax,
internet

contabil şef

mobilier birou cu calculator,
telefon, fax, internet.

personal
tehnic

mobilier birou cu calculator,
telefon, fax, internet

specialist IT tehnologie IT

sediul
Măcin

şef pază

Biolog

Echipament teren

1 unitate GPS

mobilier birou cu calculator,
telefon,
fax,
internet.
Autoturism 4x4
(autoutilitară)
aparate optice şi de cercetare, 1unitate GPS
IT
de Centru de informare

Cetățuia agent
teren
în teren 6
agenţi 1 autoutilitară 4X4
teren

6 binocluri. 1 aparat
optim pentru noapte, 6
aparate foto
1 sistem comunicare
radio (2 repetoare, 4
unităţi fixe, 2 unităţi
mobile, 9 unităţi
portabile)

2.1.7 RESURSE CARTOGRAFICE
Tabel nr. 8 - prezintă hărţile tipărite disponibile ale parcului pentru care procesul de
construire a Sistemului Informatic Geografic ( GIS) de stocare, analiză și prelucrare a
informațiilor distribuite spațial este în dezvoltare - perfecţionare .
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Tabel nr. 8. Resurse cartografice din cadrul Parcului Naţional Munţii Măcinului

Resurse cartografice

Scara/rezolutlie

Harta silvică generală

1 : 100.000

Hărţi silvice pentru unităţile de producţie

1 : 20.000

Harta de bază pentru zone forestiere Munţii 1 : 5000
Măcinului
Hărţi topografice

1 : 25.000

Imagini satelitare

12 m rezoluţie

Ortofotoplanuri

5 m rezoluţie

Hărți GIS

2.2

DESCRIEREA MEDIULUI FIZIC

2.2.1 GEOLOGIE
Munţii Măcinului formează o "insulă" de roci metamorfice şi eruptive ce se ridică
deasupra depozitelor loessoide pe platouri şi materii aluvionare. Parcul Naţional se
situează pe cea mai veche formaţiune geologică din România, rest al cutărilor
hercinico-kimerice.
Rocile semnificative sunt: granite gnaisice în S şi E, calcare cristaline în S-E, roci
metamorfice şi eruptive în N, depozite leossoide pe platouri şi altitudini mici.
Prezente sunt formaţiunile de Carapelit compuse din conglomerate, gresii, şisturi
detritice. A se vedea Harta nr. 5.
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Harta nr.5

GeologiaParcului Naţional Munţii Măcinului şi ale zonelor înconjurătoare
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2.2.2 GEOMORFOLOGIE
Munţii Măcinului reprezintă un mare anticlinoriu, cu strate puternic cutate şi faliate şi
stăbătute de lacolite granitice.
Cu toate că sunt munţi de altitidine relativ joasă 7 şi 467 m (Vf. Ţuţuiatul), aceştia au
un relief pronunţat alpin, mai ales în zona granițelor. Relieful este inegal în partea
vestică, sud-vestică, partea centrală şi are un aspect mai puţin proeminent în partea
estică. Munţii sunt separaţi central. Culmea Pricopanului (cea mai înaltă şi cea mai
omogenă), dealul Megina-Priopcea (la vest) şi Delaul Boclugea (la est) sunt separate
de văi longitudinale şi depresiuni (Jijila, Greci, Cerna, Mircea-Vodă, Luncaviţa şi
Taiţa). Parcul naţional ocupă zona centrală cea mai înaltă a Munţilor Măcin care
cuprinde cea mai mare parte a culmii principale a Munţilor Măcin (Culmea
Măcinului), precum şi un lanţ secundar al acestora (Culmea Pricopanului).
Din punct de vedere geomorfologic, în cadrul parcului se individualizează Culmea
Pricopanului, cu relief de tip alpin, reprezentat prin creste stâncoase ascuţite, ce ating
altitudinea de 370 m în Vârful Suluc. Procesele de dezagregare a rocilor sunt active,
existând numeroşi martori de eroziune, cu aspect neuniform, care imprimă în peisaj o
mare varietate de forme. În celelalte zone ale parcului vârfurile sunt în general mai
puţin proeminente, însă versanţii sunt adesea stâncoşi şi abrupţi, local fiind acoperiţi
de grohotişuri, îndeosebi pe rama vestică a Culmii Măcinului.
2.2.3 HIDROLOGIE
Versanţii muntoşi ai zonei potejate delimitează 6 bazine hidrologice, 5 dintre acestea
cu apă permanentă (Jijila, Luncaviţa, Taiţa, Cerna şi Recea) şi al şaselea format de
versantul vestic al Culmii Pricopanului, alimentează acviferul care iese la suprafaţa
lacurilor Sărat şi Slatina. Reţeaua hidrografică este alimentată de precipitaţii, din
apele freatice, şi din apele sezoniere cu mari variaţii de flux, în funcţie de cantitatea
de precipitaţii. În timpul sezonului ploios, mai ales primăvara, uneori se formează
cascade.
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Râuri cu apă permanentă sunt Jijila, Luncaviţa, Cerna, Recea, care aparţin bazinului
hidrografic al Dunării, iar bazinului hidrografic al Mării Negre, râul Taiţa. Râurile
Luncaviţa şi Taiţa sunt îndiguite la Cetăţuia şi respectiv Balabancea, apele lacului
fiind folosite pentru pescuit şi activităţi de recreere. A se vedea Harta nr.6.
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Harta nr. 6

Pricipalele trăsături hidrologice ale Parcului Naţional Munţii Măcinului
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2.2.4 CLIMA
Munţii Măcinului sunt caracterizaţi de climă pronunţat temperat – continentală, cu
influenţe submediteraneene în zonele cu altitudini mai mari, şi cu evidente influenţe
de ariditate în partea sudică a zonei protejate.
Clima se caracterizeaza prin veri foarte călduroase şi secetoase, toamne lungi şi
uscate şi ierni geroase şi cu puţina zăpadă. Se caracterizează prin temperaturi medii
anuale de 10-11C şi cu cantităţi medii de precipitaţii ce nu depăşesc 400 mm, Munţii
Măcin fiind cei mai arizi munţi din România.
Condiţiile de vegetaţie sunt mai favorabile în zona nordică şi centrală a parcului,
unde precipitaţiile sunt mai abundente. Zona are caracter forestier, în afară de Culmea
Pricopanului care este dominată de pajişti stâncoase. Zonele de sud şi sud-est sunt
caracterizate de cantitatea de precipitaţii mai mică şi zone de vegetaţie stepică, cu
specii de plante care se adaptează la secetă.
Vânturile frecvente sunt predominante din nord şi nord-est şi nu produc doborâturi
masive de arbori dar contribuie la eroziunea litică.
2.2.5 SOLURI
Datorită condiţiilor fizico-geografice particulare, în special a diversităţii climatului
substratului geologic, reliefului şi vegetaţiei, Munţii Măcinului se remarcă printr-o
mare varietate a tipurilor de sol. Solurile prezente în parc sunt din clasa molisolurilor
(34%) şi din clasa cambisolurilor (66%).
Repartiţia solurilor este strâns legată de climă şi vegetaţie, dar şi de structura
litologică. Profunzimea solurilor scade odată cu panta şi altitudinea, influenţând în
acest fel bonitatea staţiunii, tipul şi complexitatea ecosistemelor.
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Deşi în această regiune predomină solurile bălane şi cernoziomurile carbonatice
specifice stepei în continuare vor fi succint prezentate doar solurile zonale pe care se
dezvoltă pădurile nord dobrogene.
Astfel, în etajul silvostepei, sunt caracteristice cernoziomurile cambice şi cele
argiloiluviale precum şi rendzinele. Cernoziomurile cambice sunt formate în special
pe loess şi prezintă o succesiune a orizonturilor de tip Am-Bv-C(Cca), textură
mijlocie, structură glomerulară mică şi medie, bine dezvoltată în orizontul Am, sunt
bogate în humus de tip mull-mull calcic, gradul de saturaţie în baze depăşeşte 85 %
iar pH-ul variază între 6,5 - 7,0, acestea fiind soluri fertile pentru arboretele de stejar
pufos şi brumăriu. Cernoziomurile argiloiluviale se formează la trecerea spre zona
forestieră, sunt formate pe loess şi mai puţin pe roci dure, prezintă un profil Am-BtC(Cca), textură diferită pe profil, structură glomerulară mică şi medie în Am, conţinut
în humus de 3 - 5 %, grad de saturaţie în baze ce poate coborî sub 75% şi pH ce poate
scădea până la 6,0, fiind foarte fertile pentru pădurile de stejar pufos şi brumăriu.
În etajul pădurilor xeroterme submediteraneene, caracteristice, sunt rendzinele.
Rendzinele apar în zonele cu substrat calcaros în special, fiind caracterizate prin
profile de tip Am-AR-Rrz. Acestea prezintă textură mijlocie-fină, o proporţie ridicată
de schelet, structură glomerulară bine dezvoltată, fiind bogate în humus. Gradul de
saturaţie în baze variază între 70 şi 100 %, pH-ul între 6,0-7,5, iar fertilitatea este
diferită în funcţie de volumul edafic şi aportul hidric.
În etajul pădurilor mezofile de foioase balcanice, caracteristice sunt solurile brune
eumezobazice, brune argiloiluviale şi mai rar cele cenuşii. Solurile cenuşii sunt
predominant formate pe loess, prezintă un profil de tip Am-Ame-BtC (Cca), o
textură mijlocie, o structură glomerulară în Am, orizont bogat în humus 3-4 %, un
grad de saturaţie în baze până la 90 % şi un pH până la 6,8, prezentând o fertilitate
ridicată pentru stejărete, gorunete şi şleauri, ce realizează însă clase de producţie
medii datorită deficitului de umiditate estival. Solurile brune argiloiluviale se
formează pe loessuri sau roci metamorfice şi magmatice fiind caracterizate printr-un
profil Ao-Bt-C(Cca), o textură ce variază pe orizonturi de la fină la mijlocie,
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structură grăunţoasă, conţinut de humus de 2 - 3 %, un grad de saturaţie în baze de
peste 80 % şi un pH între 6 - 7. Fertilitatea acestora este variabilă, fiind în general
mijlocie spre superioară pentru gorunete. Solurile brune eumezobazice sunt formate
pe luturi, gresii sau conglomerate calcaroase, prezintă un profil Ao-Bv-C(R), au
textură variabilă, de la uşoară până la grea, structură grăunţoasă în Ao, unde
conţinutul de humus este mai mare decât 2 %, până la 10-12% având un pH de 5,8 6,5 şi un conţinut în baze mai mare decât 55 %. Fertilitatea este ridicată, pe acestea
întâlnindu-se în general gorunete şi şleauri din clase superioare de producţie.

2.3

DESCRIEREA MEDIULUI BIOTIC

2.3.1 HABITATE ŞI ECOSISTEME
În Harta nr. 7 este figurată acoperirea generală a parcului şi a vecinătăţilor, ceea ce
demonstrează ca parcul face parte din „insula” naturală a peisajului preponderent
agricol. În cadrul parcului au fost identificate 5 tipuri principale de habitate, conform
clasificării Corine a biotopurilor aşa cum se poate vedea în Harta nr. 8. Lista
habitatelor prioritare este prezentată în Anexa nr. 8.
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Harta nr. 7

Clasificarea Corine de acoperire a terenului Parcului Naţional Munţii Măcinului
şi a zonelor înconjurătoare
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Harta nr.8
Pricipalele ecosisteme din cadrul
Parcului Naţional Munţii Măcinului şi zonele înconjurătoare
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HABITATE DE STÂNCĂRIE

În compoziţia vegetaţiei saxicole intră o serie de specii adaptate la condiţiile
ecologice specifice zonelor stâncoase, cum sunt: Alyssum saxatile, Moehringia
grisebachii, Campanula romanica, Dianthus nardiformis, Sempervivum ruthenicum,
Polypodium vuIgare, Asplenium trichomanes, Asplemium. ruta muraria, Cystopteris
fragilis, Silene compacta s.a..Acest tip de habitat este răspândit în majoritatea Culmii
Pricopanului şi partea vestică şi sudică a Culmii Măcinului.
HABITATE STEPICE

Specii ierboase reprezentative pentru habitatele stepice (majoritar instalate pe un
substrat pietros) sunt: Allium rotundum, Artemisia austriaca, Botriochloa ischaemum,
Convolvulus canthabrica, Dianthus nardiformis, Festuca valesiaca, Kochia
prostrata, Poa bulbosa etc. Asociaţiile vegetale (fitocenoze) caracteristice acestui tip
de habitat sunt: Festucetum valesiacae, Poaetum bulbosae şi Teucrium polium Scleranthus perennis (pe versanţii şi de la baza Culmii Pricopanului, sud-vestul
Culmii Măcinului propriu-zise), Kochietum prostratae (la baza versanţilor de la
Culmea Pricopanului), Andropogonetum ischaemi (pe Culmea Pricopanului şi în
zonele de stepă şi silvostepă de pe Culmea Măcinului propriu-zisă), Agropyretum
cristatae (la baza dealului Cheia) şi Sambucetum ebuli (locul fostelor stâni din zona
Culmii Pricopanului).
HABITATE DE PĂDURE

Habitatele forestiere din perimetrul parcului naţional pot fi încadrate în etajul
pădurilor mezofile balcanice. Asociaţiile sunt edificate de speciile Quercus petraea,
Q. dalechampii, Q. polycarpa, în amestec specii de tei (Tilia cordata, T. tomentosa,
T. platyphylos), frasin (Fraxinus excelsior, F. ornus), carpen (Carpinus betulus) şi
cărpiniţă (Carpinus orientalis). Asociaţiile caracteristice acestui tip de habitat sunt
Galantho (plicatae) – Tilietum (tomentosae), Nectaroscordo - Tilietum (tomentosae),
Querco (pedunculiflorae) – Tilietum (tomentosae), Tilio (tomentosae) - Carpinetum
(betuli) şi asociaţia de tip făgeto-cărpinet dobrogean cu Carex pilosa, acest ultim tip
de vegetaţie având o distribuţie limitată la zona Valea Fagilor.
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HABITATE DE SILVOSTEPĂ

Habitatele de tranziţie dintre silvostepă şi pădurile mezofile sunt reprezentate de
păduri xeroterme submediteraneene (acestea având în general o structură
fragmentată). Asociaţia vegetală caracteristică acestui habitat de tranziţie este
Paeonio (peregrinae) - Carpinetum (orientalis). Habitatele tipice de silvostepă sunt
caracterizate printr-o alternanţă de pâlcuri de pădure şi pajişti stepice sau stâncării.
Asociaţiile carateristice acestui tip de habitat sunt Achilleo (coarctatae) - Quercetum
pubescentis şi Gymnospermio (altaicae) - Celtetum glabratae.
ZONE UMEDE

Acest tip de habitat este localizat în zona izvoarelor şi de-a lungul cursurilor de apă
(majoritatea acestor fiind temporare). Speciile caracteristice zonelor umede sunt:
Phragmites australis, Solanum nigrum, Potentilla reptans, Heleocharis palustris,
Juncus gerardi, Lythrum thymifolia, L. salicaria.

2.3.2 FLORA ŞI VEGETAŢIA
Munţii Măcinului reprezintă limita nordică a zonei submediteraneene a Peninsulei
Balcanice şi constituie o unitate distinctă a provinciei floristice macedo-tracice.
Trăsătura de unicitate a vegetaţiei din Dobrogea în comparaţie cu celelalte de pe
teritoriul României este dată de compoziţia acesteia: o combinaţie de specii PonticBalcanice (26,4%) şi Pontice (16,7%), la care pot fi adăugate specii de origine EuroAsiatice (12,5%), Balcanice (11,1%), Mediteraneene(8,3%), Mediteraneano-Pontice
(6,9%), precum şi alte specii Caucaziene, Asiatice, Africane şi Comopolite (18,1%).
(A se vedea harta nr .9).
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Harta nr.9
Principalele Asociaţii vegetale din Parcul Naţional Munţii Măcinului
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Marea bogăţie de floră şi vegetaţie a Munţilor Măcin este reprezentată de peste 1.770
specii de plante reprezentând aproximativ 50% din flora României ce vegetează pe
0,05% din suprafaţa ţării, din care 72 specii de plante sunt protejate ca specii rare sau
vulnerabile şi 27 specii sunt endemice pentru regiune. Din cele 72 de specii de taxoni
ameninţate, 18 sunt rare pentru Dobrogea şi 5 sunt rare în Nordul Dobrogei.
Munţii Măcinului sunt consideraţi un important centru de speciaţie, datorită
diversităţii intraspecifice, concretizată prin prezenţa numai în această zonă a 11
infrataxoni locali, identificaţi până în prezent în România. De asemenea, Munţii
Măcinului constituie centrul genetic pentru Euphorbia măcinensis, Corydalis
dobrogensis şi Herniaria glabra var. dobrogensis.
De o importanţă specifică sunt următoarele specii; specia endemică dobrogeană
Campanula romanica, trei specii de taxoni europeni rari, Dianthus nardiformis
(specie pontică), Centaurea tenuiflora (Pontico-balcanică) şi Centaurea gracilenta
(balcanică) precum şi 5 taxoni sub-endemici: Corydalis solida (Balcanici), Euphorbia
nicaensis ssp. cadrilateri (Mediteraneano-Pontică), Moehringia grisebachii (PonticBalcanică), Moehringia jankae (Pontică) şi Silene cserei (Pontică), din care primele
patru sunt înscrise în “Lista Roșie Europeană” ca specii vulnerabile sau rare.
O mare diversitate de plante lemnoase este prezentă: cele 67 de specii cuprind:
Quercus (7 specii), Tilia (3 specii), Acer (3 speci), Ulmus (3 specii), Carpinus (2
specii), Fraxinus (3 specii), Fagus (2 specii), Malus, Celtis, Juglans, Prunus, Sorbus
etc., precum şi numeroase specii de arborete (Corylus, Rosa, Lygustrum, Cornus,
Sambucus, Lonicera, Cotinus, Paliurus, Crataegus, Viburnum, Spiraea,s.a.).
Cercetările efectuate pe Culmea Pricopanului–una dintre cele mai reprezentative zone
xerofite – au identificat 14 asociaţii ierboase şi 562 de specii grupate în 70 familii,
din care 72 de taxoni sunt ameninţati de extincţie (aceştia reprezintă 5% din speciile
ameninţate şi sunt înscrise în “Lista Roşie a Specilor de plante din România”).În
acest teritoriu au fost identificate 6 asociaţii floristice forestiere rare la nivel naţional
(4% din tipurile de ecosisteme forestiere ale României, Doniţă, 1970, 1990). Cea mai
frecventă asociaţie forestieră – Tilio tomentosae - Carpinetum betuli, răspândită în
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România pe 65.000 ha (circa 1% din suprafaţa fondului forestier) este reprezentativă
pentru parc, iar cea mai rară şi totodată unică în România este asociaţia reprezentată
de tipul de pădure făgeto-carpinet dobrogean cu Carex pilosa (Valea Fagilor Luncaviţa). Asociaţia Tilio tomentosae - Carpinetum betuli, împreună cu asociaţiile
Nectaroscordo - Tiletum tomentosae şi Galantho plicatae - Tiletum tomentosae răspândite numai în Dobrogea de Nord şi Fraxino orni - Quercetum dalechampii specifică pentru Dobrogea şi Banat. Aceste asociaţii - nu s-au mai identificat în ţările
vecine europene şi pot fi considerate endemice pentru România.
O altă fitocenoză forestieră rară, existentă în România pe suprafeţe restrânse, în
Dobrogea

este

reprezentată

de

asociaţia

Tilio

tomentosae

-

Quercetum

pedunculiflorae, iar prezenţa acesteia în parc este semnificativă.
Asociaţia arbustivă dominată de specia ameninţată Spiraea crenata este considerată o
altă raritate naţională, în Anexa nr. 9 este prezentată lista cu speciile de plante
protejate prin convenţii internaţionale în perimetrul parcului naţional.

2.3.3 FAUNA
Fauna Munţilor Măcin nu a fost studiată atât de mult ca şi flora, dar studiile efectuate
sunt semnificative, dată fiind marea diversitate şi prezenţa unor specii rare, protejate
prin legislaţia internaţională. Lista completă a speciilor se află în Anexa nr. 10.
INSECTE

S-a identificat un număr total de 1.436 specii. În Tabelul nr. 9 sunt prezentate date
privitoare la speciile rare şi protejate.
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Tabel nr. 9. Numărul de specii de insecte din cadrul Parcului Naţional Munţii Măcinului
cuprinse în Anexele Directivei Habitate EU şi Convenţia de la Berna. Speciile incluse în
IUCN- Lista Roşie (2007).

Directiva habitate

Convenţia de la Berna

(număr specii)

(număr specii)

Anexa II

Anexa V

Rezoluţia 6

5

4

5

denumire ştiinţifică

denumire

clasificare IUCN- Lista roşie

populară

2007
(Categorii CR, EN, VU, NT)

Cerambix cerdo

-

VU

Morinus funereus

Croitor cenuşiu

VU

Rosalia alpina

Croitor alpin

VU

Saga pedo

Cosașul de stepă

VU

Trei dintre taxoni merită menţionaţi în mod special întrucât sunt endemici în zona
parcului: Polia cherrug, Chersotis laeta măcini, Chersotis fibriola niculescui.
AMFIBIENI

7 specii au fost identificate. În Tabelul nr. 10 sunt prezentate date privitoare la
speciile rare şi protejate.
Tabel nr. 10. Numărul de specii de amfibieni din cadrul Parcului Naţional Munţii Măcinului
cuprinse în Anexele Directivei Habitate EU şi Convenţia de la Berna

Directiva habitate

Convenţia de la Berna

(număr specii)

(număr specii)

Anexa II

Anexa V

Rezoluţia 6

2

1

7

Două specii prezintă un interes deosebit.
- Bufo bufo este un relict glaciar în această zonă. Deşi este relativ comună în
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zonele colinare şi montane din România, a fost semnalată doar în 4 puncte ale
Dobrogei;
- Rana dalmatina este răspândită în Dobrogea numai într-o arie limitată din
vecinătatea sud-estică a Munţilor Măcinului, fiind un relict care demonstrează
vechimea pădurilor din zonă.
REPTILE

Au fost identificate 10 speciide reptile care prezintă importanță științifică deosebită la
nivel european sau național.
Tabel nr. 11

Tabel nr. 11- Informaţii sumare privind speciile rare şi protejate de

reptile.
Tabel nr. 11. Numărul de specii de reptile din cadrul Parcului Naţional Munţii Măcinului
cuprinse în Anexele Directivei Habitate EU şi Convenţia de la Berna
Specii incluse în IUCN Lista Roşie (2007)

Directiva habitate

Convenţia de la Berna

(număr specii)

(număr specii)

Anexa II

Anexa IV

Rezolutia 6

3

7

2

denumire ştiinţifică

denumire populară

clasificare IUCN Lista roşie 2007
(Categorii CR, EN, VU, NT)

Testudo graeca ibera

Ţestoasa dobrogeană

VU

Specii de interes deosebit pentru conservarea parcului sunt:
Testudo graeca ibera (ţestoasa dobrogeană), monument la naturii
Elaphe quatorlineata sauromates (balaurul dobrogean), cel mai mare şarpe din ţară,
ameninţat cu extincţia.
Elaphe longissima (şarpele lui Esculap)
Vipera ammodytes montadoni (vipera cu corn)
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PĂSĂRI

181 specii de păsări au fost identificate în parc, ceea ce înseamna că aici avem
reprezentanţi a 50٪ din avifauna României. În Tabelul nr. 12 sunt prezentate date
privitoare la speciile rare şi protejate.
Tabel nr. 12. Numărul de specii de păsări din Parcul Naţional Munţii Măcinului incluse în
convenţii internaţionale. Speciile incluse în IUCN Lista roşie internaţională (2007)

Convenţia de la
Berna

Convenţia de
Convenţia de la Bon

Directiva Păsări

la
Washington

Anexa II

Anexa III

Anexa I

Anexa II

Anexa I

Anexa II

77

11

3

41

37

2

11

clasificare IUCN Lista roşie 2007

denumire ştiinţifică

denumire populară

Aquila clanga

Acvila ţipătoare mare

VU

Aquila heliaca

Acvila de câmp

VU

Falco vespertinus

Vânturel de seară

NT

Falco cherrug

Şoim dunărean

EN

Falco naumanni

Vânturel mic

VU

Circus macrourus

Erete alb

NT

Coracias garrulus

Dumbrăveanca

NT

(Categoriii CR, EN, VU, NT)

Zona Munţilor Măcinului, după INCDD, „reprezintă o verigă importantă pe căile de
migraţie care urmează cursurile râurilor Prut şi Siret. Varietatea de ecosisteme
terestre, forestiere sau stâncoase, combinate cu prezenţa unor sisteme acvatice din
apropierea lanţurilor muntoase (Lacurile Jijila, Sărat, Slatina, etc.), oferă condiţii
favorabile pentru pasajul şi iernarea unui număr mare de specii şi exemplare.”
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Mai mult de 10.000 păsări răpitoare de zi şi mai mult de 20.000 berze trec prin acest
coridor în fiecare an, ceea ce atrage ornitologi din ţară şi din străinătate. În fiecare an
se organizează o tabără de monitorizare de către echipa Milvus, pentru monitorizarea
migraţiilor.
13 specii răpitoare de zi cuibăresc în parc, reprezentative fiind: şerparul - Circaetus
gallicus, acvila mică - Hieraaetus pennatus, uliul cu picioare scurte - Accipiter
brevipes, şorecarul mare - Buteo rufinus şi şoimul dunărean - Falco cherrug. Munţii
Măcinului este singurul loc din România unde cuibăreşte şoimul dunărean.
Prezenţa ciocănitorii cu spate alb - Dendrocopos leucotos merită amintită, dat fiind că
această specie populează în mod normal pădurile alpine de peste 600m.
MAMIFERE

47 specii au fost identificate în parc. În Tabelul nr. 13 sunt prezentate date privitoare
la speciile rare şi protejate.
Tabel nr. 13. Numărul de specii de mamifere din Parcul Naţional Munţii Măcinului incluse în
convenţii internaţionale. Speciile incluse în IUCN Lista roşie internaţională (2007)

Directiva Habitate

convenţia de la Berna

II

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Hotărârea 6

2

4

1

2

3

denumire ştiinţifică

denumire populară

clasificare IUCN Lista Roşie 2007
(Categorii CR, EN, VU, NT)

Spermophilus citellus

Popândău

VU

Mustela lutreola

Nurca

EN

Mesocricetus newtoni

Hamster dobrogean

VU

Specii de interes deosebit sunt:
Cervus elaphus – Cerbul Carpatin. Munţii Măcinului sunt singurul loc din
Dobrogea unde populează această specie, a cărui populaţie a crescut în ultimii
ani la 160 indivizi.
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Capreolus capreolus – Căpriorul
Sus scrofa – Mistreţul
Lepus europaeus – Iepurele de câmp
Vulpes vulpes – Vulpea
Felis silvestris – Pisica sălbatică
Lynx lynx – Râsul. Acesta a fost identificat la Hamcearca, dar existenţa
acestuia în parc este necunoscută.
Vormela peregusna–Dihorul pătat
Mustela eversmanni – Dihorul de stepă
Martes martes – Jderul de copac
Martes foina – Jderulde piatră
Canis aureus – Şacalul auriu. Este unul dintre cei doi mari prădători din
parc.Numărul acestora a crescut semificativ în ultimii ani, probabil datorită
protecţiei îmbunătăţite.
Canis lupus- Lupul. Deşi anterior se credea că a dispărut din zonă, prezenţa
lupului a fost confirmată pe durata efectuării studiilor din cadrul proiectului
GEF/UNDP.
2.3.4 RELAŢII ECOLOGICE ŞI PROCESE
Pentru că Munţii Măcinului reprezintă o „insulă” muntoasă şi de habitate de pădure,
având o climă locală umedă, situată pe o câmpie agricolă aridă, aceştia formează întro anumită măsură un ecosistem închis. Pentru multe specii există puţine şanse de
recolonizare naturală întrucât acestea merg spre extincţie. Multe păsări de pradă care
cuibăresc în parc depind de prada (în special de popândău) din afara perimetrului
parcului. Păstrarea acestei relaţii necesită coordonarea managementului cu agenţiile şi
comunităţile care gestionează şi administrează terenurile înconjurătoare.
În cadrul parcului există o relaţie slab percepută între prezenţa pajiştilor de stepă şi
pădurile de silvostepă. Nu este clar ce asigură echilibrul „natural” între aceste două
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ecosisteme şi în ce măsură echilibrul a fost afectat de activităţi antropice cum ar fi
păşunatul şi cositul şi de populaţiile de ierbivore sălbatice.
Bazele observaţiilor pe termen lung, care pot confirma sau infirma evoluţia tipurilor
de ecosisteme, succedarea lor reciprocă cu sau fără influenţe antropice şi ce fel de
etapă reprezintă în raport cu “climaxul relativ”. Menţinerea păşunatului are toate
şansele să asigure continuitatea zonelor stepice şi a speciilor pe care le susţin, plante
şi rozătoare, dar nu s-au putut determina cu precizie impactul ecologic al păşunatului
şi densitatea ideală de repopulare.
Populaţia erbivoră a crescut odată cu restricţionarea vânatului, dar populaţiile de
prădători mari sunt foarte mici; relaţia dintre prădători, pradă şi vegetaţie este
importantă, dar puţin înţeleasă. Efectul sosirii recente a şacalilor – Canis aureus în
zonă, poate fi de asemenea important și trebuie analizată posibilitatea de menținere în
limite care să nu afecteze negativ modulul trofic al parcului național prin creșterea
foarte mare a populației acestei specii Această analiză trebuie să ia în considerare
crearea unui echilibru la nivelul speciilor cheie din vârful piramidei trofice prin
asigurarea condițiilor de refacere a populației de lup -Canis lupus în arealul munților
hercinici.
Complexele de ecosisteme din parc şi din afara acestuia, sunt într-o conexiune
deosebită la nivelul solului care asigură menținerea umidității acestuia în limite care
permit susținerea vegetației și în perioade critice de secetă prelungită. In scurtele
perioade cu umiditate mai mare provenită din ploi sau topirea zăpezii, primăvara și
toamna în special, are loc o scurgere a apei prin crăpăturile stâncilor granitice în
„rezervoare” subterane care se umplu şi saturează și brăul profund de loess de la
baza munților hernici. Această rezervă de apă stocată datorită acestor ,,pungi”
subterane este eliberată vara în perioadele de secetă prelungită, prin izvoare şi prin
capilaritate alimentând solurile de la baza muntelui și vecinătatea acestuia, efectul
benefic al acestui transfer fiind simțit în dezvoltarea vegetației până la 1-2 km în
pajiștile învecinate parcului național.
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2.4

OCUPAREA ŞI FOLOSIREA TERENULUI: SCURT ISTORIC

Dovezi despre ocuparea Dobrogei de Nord pot fi identificate încă din perioada
Paleoliticului Mijlociu, între anii 100.000 şi 35.000 IC. Cercetările au fost efectuate
în mai multe locaţii din Dobrogea, inclusiv Jijila, Măcin - săpături în piatră şi
Luncaviţa, urme ale Culturii Hamangia. Relicve ale Culturii Neolitice și ale Culturii
Gumelniţa au fost de asemnea descoperite la Jijila, Văcăreni, Garvăn. Dovezi ale
ocupaţiei localnicilor din Epoca de Aur au fost găsite pe malurile lacului Jijila şi în
excavaţiile de la Jijila.
Zona a înflorit în epoca străveche prin prezenţa citadelelor romane şi greceşti unde se
desfaşura o intensă activitate comercială cu produse agricole, animale domestice,
peşte, lemn. Cererea mare pe piaţă pentru aceste produse şi apropierea de Dunăre pe
unde se făcea transportul mărfurilor a condus la intensificarea activităţilor de
cultivare a pământului, creştere a animalelor şi exploatare forestieră.
După 1418, când Dobrogea a fost inclusă în Imperiul Otoman, a fost instituţionalizat
pentru prima dată un regim de administrare forestieră. Războaiele ruso-turce din a
doua jumătate a sec. XIX au dus la depopularea zonei şi la despădurirea zonelor
importante din zona Munţii Măcinului.
După unirea Principatelor Române din anul 1878 şi alipirea Dobrogei la acestea, zona
a fost repopulată prin transhumanţă. S-a înregistrat o extindere a terenului de păşunat,
probabil ca rezultat al defrişărilor în masă care avuseseră loc în perioada precedentă.
În acea perioadă zona Munţilor Măcin a suferit schimbări semnificative; numărul
populaţiei a crescut şi odată cu acesta presiunea asupra resurselor regenerabile şi
neregenerabile .
Revoluţia industrială a oferit suficiente mijloace de exploatare a resurselor. La
sfârşitul secolului IX prima carieră de piatră a apărut în zona Greci. Regele Carol I a
încurajat migrarea lucrătorilor în piatră italieni, oferindu-le pământ pentru a se stabili
în zonă. În 1908 prima carieră de caolin a apărut în zona Măcin în Culmea
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Pricopanului la Cheia şi Viţelaru, şi mărturii scrise despre existenţa carierelor de
granit din Valea Budurului datează din 1930.
Intensificarea agriculturii s-a realizat prin administrarea Bazinului Dunării. Nivelul
apei a fost redus prin drenaj în terenurile umede de-a lungul fluviului: Balta Brăilei a
fost transformată în insulă cu terenuri agricole, Bălţile Jijilei, Carcaliului,
Văcăreniului, Luncaviţei, Smârdanului. Ca şi consecinţă este posibil ca schimbările
de climă să se datoreze acestui fapt, cu media anuală de precipitaţii în scădere de la
500 mm la 400 mm pe an.
În epoca modernă aplicarea tratamentelor forestiere devastatoare a dus la răspândirea
teiului în zonele de pădure în parcul naţional. Din 1950 s-au efectuat împăduriri cu
pin negru în zona Cheia. Ulterior, împăduririle efectuate între 1970 şi 1980 pe
Culmea Pricopanului au introdus specii exotice precum salcia, sălcioara, oţetarul,
unele dintre acestea fiind invazive - Ailanthus altisima.
Cererea naţională şi internaţională de granit a atras exploatarea monoliţilor de granit
de pe Culmea Pricopanului, având consecinţă impact vizibil asupra peisajului.
Dezvoltarea intesivă a industriei de construcţii, nevoia de refacere şi construcţie a
drumurilor după 1990, a dus la o cerere crescândă de piatră brută şi de produse
secundare: macadam, piatră spartă şi nisip, care au avut ca rezultat intensificarea
activităţii carierelor existente şi redeschiderea celor părăsite.

2.5

OCUPAŢIE ŞI FOLOSIREA TERENULUI ÎN PREZENT

2.5.1 COMUNITĂŢI LOCALE
În jurul parcului vieţuiesc 15 comunităţi, însumând un număr total de aproximativ
38.000 locuitori distribuiţi în 7 aşezări, din care 6 sunt comune şi una este clasificată
ca oraş. A se vedea Tabelul 14.
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unităţi şcolare

Populaţie

Distanţe de la Tulcea

drumuri comunale (DC)

drumuri judeţene(DJ),

Drumuri naţionale(DN),

Sate

administraţie din cadrul

Localitatea

zona aflată sub

Tabel nr. 14. Informaţii sumare despre comunităţile locale din jurul parcului

2 şcoli,
4 grădiniţe
oraşul MĂCIN

470,96

-

DN 22 D
DN 22A

80 km

11,127

1şcoală
profesională
1 oficiu cadastru
1 liceu

comuna JIJILA
comuna
VĂCĂRENI
comuna
LUNCAVIŢA
comuna
HAMCEARCA

comuna
CERNA

680,0

Garvăn

DN 22

69 km

5,832

0

-

DN 22

62 km

2,800

2086,5

Rachelu

DN 22

54 km

4,900

Nifon

DJ 222A şi

Balabancea

DN 22A

55 km

1,650

3904,75

1327,9

2 şcoli
2 grădiniţe
1 şcoli
1 grădiniţe
3 şcoli
2 grădiniţe
3 şcoli
3 grădiniţe

Traian

2 grădiniţe

Mircea

2 şcoli

Vodă

DN 22 D

56 km

5,100

General

1 şcoală
profesională

Praporgescu
2 şcoli
comuna GRECI

2757,0

-

Total

DN 22 D şi
DC51

2 grădiniţe
73 km

5,635

1 şcoală
profesională

37,044
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Existenţa Parcului Naţional în proximitatea acestor comunităţi poate încuraja în viitor
noi idei de afaceri şi noi investiţii locale. Existenţa parcului reprezintă o oportunitate
pentru promovarea zonei pe piaţa turistică naţională şi internaţională şi pentru
atragerea de noi investiţii în zonă.
ORAŞUL MĂCIN

Tradiţional, oraşul Măcin a fost şi este un centru administrativ şi economic.
Comunitatea este alcătuită în principal din români, dar şi din turci, tătari, germani,
ruşi şi lipoveni care locuiesc împreună, în armonie, de secole. Structura religioasă a
populaţiei este variată şi cuprinde ortodocşi, romano-catolici, greci catolici, reformaţi,
unitarieni, creştini de rit vechi, penticostali, evanghelişti, musulmani şi atei.
După cucerirea Dobrogei de către Imperiul Otoman, importanţa militară, economică
şi adminstrativă a oraşului Măcin (desemnat oraş în sec. XVI) este indicată de statutul
său de centru otoman şi de centru de colectare şi tranzit pentru produsele destinate
aprovizionării Constantinopolului.
SATUL JIJILA

Casele satului sunt aliniate de-a lungul şoselei, iar grădinile acestora au un aspect
agrar - pastoral. Tradiţiile culturale sunt păstrate în satul Jijila. Industria e
reprezentată prin ramura de confecţii, alimentaţie, dar în general localnicii se
îndeletnicesc cu agricultura.
SATUL VACARENI

O aşezare străveche, tipic românească. Economia locală este în principal agricolă.
SATUL LUNCAVIŢA

Satul Luncaviţa e situat la 9 km de limita parcului, pe DN 22D şi drumul judetean
222A. Cea mai veche atestare documentară este din 1573, într-un registru turcesc
figurând numele de Luncaviţa. La inceputul secolului XX aşezarea apare consemnată
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a avea locuitori de religie ortodoxă majoritatea, în general fiind agricultori, grădinari
şi pescari.
COMUNA HAMCEARCA
CU SATELE NIFON, BALABANCEA ŞI CĂPRIOARA

Hamcearca este o aşezare situată la 2 km de creasta principală a Munţilor Măcin, în
depresiune Taiţei pe DJ 222A. Nifon aparţine de comuna Hamcearca, a luat fiinţă în
anul 1835 în urma distrugerii localităţii Taiţa de către Turci. Satul are interes
arheologic prin două monumente romane descoperite pe teritoriul său: ruine ale
templelor închinate zeiţei Diana. Balabancea este de asemenea în Depresiunea Taiţei,
la sud est de Vârful Crapcea. Un drum local de 10 km face legătura cu Cerna. Intr-o
necropolă, la Balabancea s-a descoperit ceramică românească din sec VII –IX.
COMUNA CERNA
CU SATELE CERNA, TRAIAN, GENERAL PRAPORGESCU ŞI MIRCEA VODA

Comuna Cerna a fost înfiinţată pe locul unei vechi aşezări de păstori fondată de
meglenoromâni. În 1830 comuna avea doar 85 gospodării.
SATUL GRECI

Satul a fost întemeiat de catre români şi este menţionat pentru prima dată sub numele
de Greci în harta statistică austriacă din 1790. În localitate au venit la sfârştitul sec.
XIX colonişti italieni care se ocupau cu exploatarea pietrei din muntele Iacob. Cei
mai mulți localnici sunt încă implicaţi în activităţile de extracţie a granitului,
prelucrarea granitului fiind o meserie transmisă din generaţie în generaţie. Economia
este deasemenea bazată pe agricultură şi industrie (funcţionează două fabrici de
confecţii cu capital italian în care lucreaza 300 de femei).
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2.5.2 FOLOSIREA

ACTUALĂ

A

TERENULUIÎN

VECINĂTATEA

PARCULUI NATIONAL
Activităţile umane şi folosirea terenului la limitele şi pe terenurile adiacente Parcului
Naţional au implicaţii semnificative în protecţia şi managementul acestuia. În Tabelul
nr. 15 este descrisă folosirea terenului în jurul perimetrului parcului.
Tabel nr. 15. Folosirea terenului în zonele adiacente limitei parcului

Categoria

Folosire

Perimetrul parcului al

Suprafaţă din

folosită

curentă

categoriei folosite (m)

perimetrul Parcului

Pădure

Păduri

10560

7,84%

Păşune

Păşunat

11,514

8,55%

Păşuni

Păşunat

19840

14,73%

Teren

Păşunat

5064

3,76%

Teren arabil

Necultivat

19754

14,67%

Teren arabil

Cultivat

54372

40,37%

Vii

Neadministrată

5694

4,22%

Cariere

Exploatare

3175

2,35%

4703

3,49%

134,676

100%

degradat

minieră
Urban

Zonă construită

TOTAL

2.5.3 ACTIVITĂŢI ECONOMICE ÎN CADRUL ZONEI PROTEJATE
SILVICULTURA

Gospodărirea fondului forestier în interiorul zonei protejate se face în baza
amenajamentelor silvice ale Regiei Nationale a Padurilor, Ocolul Silvic Măcin şi
Ocolul Silvic Cerna, în conformitate cu regimul forestier stabilit în planul de
management

silvic

oficial.

Acestea

sunt

prezentate

în

Tabelul

nr.

16.
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Amenajamentele silvice aprobate în zonă vor fi efectuate de administraţia forestieră
sau de contractanţi.
Recoltarea produselor intermediare reprezintă de asemenea responsabilitatea
administraţiei forestiere. Activităţile cuprind recoltarea de semniţe pentru pepiniere,
colectarea de fructe de pădure şi de plante medicinale şi culegerea florilor de tei.
Tabel nr.16. Lista cu planurile de management forestier în vigoare

Administraţia forestieră
Ocolul silvic Măcin

Ocolul silvic Cerna

Denumirea UP

Anul constituirii

UP I Luncaviţa

2006

UP II Greci
UP II Cerna
UP III Ţiganca

2006
2012
2012

UP IV Valea Mitrofanului

2012

APNMM a conlucrat cu Direcția Silvică Tulcea şi Ocoalele Silvice Măcin şi Cerna
pentru armonizarea amenajamentelor silvice cu planul de managment al parcului. În
zonele forestiere din Zona de conservare durabilă a parcului se pot efectua operaţii
limitate de colectare a materialului lemnos folosind tehnici forestiere care să permită
regenerarea naturală a arborilor.
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PNMM în zona de
conservare durabilă - recoltarea de material lemnos se va face prin aplicarea de
tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor:
tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite
şi cvasigrădinărite şi tratamentul tăierilor progresive.
În cazul aplicării tăierilor progresive, cel mai utilizat tratament silvic de recoltare a
lemnului și de regenerare naturală a pădurii în perimetrul parcului, se vor efectua
numai tăieri progresive (în ochiuri ) cu perioadă de regenerare mai mare de 21 de
ani. În cadrul tratamentului silvic de tăieri progresive la fiecare intervenţie

de

deschidere, lărgire a ochiurilor sau racordare, se vor lăsa pe picior arbori groşi, chiar
cu defecte, din speciile valoroase ale compoziţiei tipului natural fundamental de

65

pădure sau a habitatelor prioritare. Arborii remanenți în ochiurile în care se recoltează
material lemnos trebuie să fie selectați după rolul lor funcţional sau pentru asigurarea
protecţiei elementului natural prioritar de protejat identificat pe suprafaţa în care s-a
aplicat tratamentul silvic mai sus menţionat.
Volumul arborilor lasaţi pe picior în cadrul aplicării tăierilor progresive va reprezenta
pe total suprafaţa în care s-a intervenit cu acest tratament silvic, între 3-5% din
volumul total pe picior al arboretului existent înainte de aplicarea primelor tăieri.
Alegerea arborilor remanenţi se va face pe baza unor criterii funcţionale ecologice,
care să satisfacă nevoile de asigurare a mediului de viaţă pentru speciile din
componenta faunistică ce viețuiesc în suprafața în care se intervine cu recoltarea de
material lemnos, fără să afecteze rolul fundamental al tratamentelui silvic tăieri
progresive de promovare a regenerării naturale.
Selectarea arborilor remanenţi va fi efectuată cu ocazia lucrărilor de inventariere a
arborilor de extras, de o comisie mixtă reprezentată din silvicultori din cadrul
Direcţiei Silvice Tulcea, silvicultori şi biologi ai APNMM şi după caz specialişti pe
domeniile ştiinţifice specifice elementelor naturale de protejat în suprafaţa de
intervenţie. Printr-o astfel de măsură se vor asigura heterogenitatea ecosistemică şi
utilizarea acestor arbori ca mediu de viaţă pentru speciile prioritare ale componentei
faunistice.
La aplicarea acestui tratament se va urmări în acelaşi timp respectarea cu stricteţe a
zonării funcţionale a parcului.
În afara zonei protejate, pe laturile estice, domeniul forestier este gestionat de
Ocoalele Silvice Măcin şi Cerna în conformitate cu prevederile legale privind
administrarea forestieră.
Zonele de păşunat din cadrul păşunilor împădurite din vecinătatea parcului naţional
sunt gestionate de administraţiile locale ale satelor Greci, Cerna şi Hamcearca.
Tăierea arborilor de pe aceste pajişti este normată de acelaşi regulament forestier.
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În ZPS nu se desfăşoară activităţi silviculturale, iar în ZPI intervenţiile silvice se
realizează numai când situaţia impune înlăturarea efectelor unor calamităţi şi în
aceste cazuri numai după avizul CȘ al parcului şi cu aprobarea autorităţii publice
centrale pentru protecția mediului.
VÂNATUL

Pe suprafaţa Parcului se suprapun parţial 5 fonduri de vânătoare, prezentate în Anexa
nr. 11.). Fondurile de vânătoare sunt deţinute de stat şi sunt gospodărite de Asociaţii
Private sau de Direcţia Silvică.
Pe teritoriul Parcului se interzice vânătoarea. Fondurile de vânătoare din perimetrul
Parcului au statutul de zone de refugiu pentru vânat şi pot fi gestionate doar ca
rezervaţii cinegetice, unde se efectuează monitorizarea, protecţia şi cercetarea asupra
ecologiei şi etologiei vânatului, aşa cum reiese din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic cu modificarille şi completarile ulterioare. Orice
activitate de vânat în interiorul Parcului este considerată încalcare a legii şi va fi
pedepsită ca braconaj.
În condiţii speciale, extragerea speciilor desemnate ca specii de vânat este permisă în
parc şi va fi efectuată în scopul cercetării ştiinţifice sau în scopul menţinerii
echilibrului speciilor, şi se poate realiza numai după obţinerea avizului autorităţii
centrale pentru protecţia mediului și pădurilor, cu aprobarea Comisiei pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române. Capturarea speciilor
din componenta faunistică în scopul cercetării ştiinţifice se poate realiza numai după
obţinerea avizului autorităţii centrale pentru protecţia mediului, cu avizul prealabil al
Academiei Române.
Vânatul ilegal, braconajul, poate fi constatat şi sancţionat de personalul APNMM şi
al celorlalte unităţi silvice cu atribuţii în zona parcului, angajați ai altor instituții care
au atribuții și responsabilități în protecția fondului cinegetic așa cum sunt : Poliția
locală din localitățile învecinate parcului, Garda de mediu, Administratorii fondurilor
de vânătoare, Poliția de frontieră, Jandarmeria, Inspectoratele silvice teritoriale .
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Tabel nr. 17. Fondurile de vânătoare în cadrul şi în vecinătatea Parcului Naţional Munţii
Măcinului şi și numărul mediu de indivizi din speciile de interes cinegetic inventariate în
perioada 2007-2011
Fonduri de vânătoare
Nr
.

Nume

23
CERNA
24
25

HAMCE
ARCA
TIGANC
A

33
JIJILA
34
GRECI

Custode
AVP
PredeștiHab
ud
AJVPS
Tulcea
AVP
Bendis
RNP
RomsilvaDirecția
silvică
Tulcea
AVPS LR
Hunters

Total fonduri

Specii de animale sălbatice vânate
Capreo
lus
capreol
us

Sus
Cervus scrof
elaphus
a

Lepus
europ
aeus

Turd
us
spp.

Cani Mart
Vulpe
s
es
s
aureu marte
vulpes
s
s

150

17

98

321

0

101

124

0

230

20

121

432

4

123

121

0

200

30

144

311

20

135

126

6

226

15

125

332

0

147

123

0

206

18

152

451

0

135

124

0

1012

100

640

1847

24

641

618

6

CREŞTEREA ANIMALELOR ŞI PĂŞUNATUL

Terenurile de păşunat din vecinătatea parcului sunt administrate de administraţiile
locale. Păşunatul intensiv din ultimele decenii şi creşterea intensivă a animalelor au
degradat păşunile locale; urmare acestui fapt, anumiţi agenţi au recurs la practicarea
păşunatului ilegal în interiorul zonei protejate.
Condiţiile de ariditate recente au redus productivitatea terenurilor de fân într-o
asemenea măsură încât fermierii, mai ales crescătorii de cai, au lăsat libere animalele
în jurul zonei protejate pe durata lunilor de iarnă. Lipsa de îngrădiri le-a permis
animalelor pătrunderea în Parc şi afectarea ecosistemelor prin păşunat, defecare şi
transmiterea de paraziţi.
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Păşunatul cu animale domestice în Parc este interzis fiind fond forestier național,
excepţie făcând o suprafaţă de 30 ha, în Culmea Pricopanului, situată în Zona de
Protecţie Integrală unde se poate face utilizarea raţională a pajiştilor pentru păşunat,
în perioadele, cu speciile şi efectivele avizate de Administraţia Parcului, având în
vedere obiectivul de a nu afecta habitatele naturale şi speciile de faună şi floră
prezente.
Terenul de păşunat (păşune în proprietatea Consiliului Local Măcin-tarla 136/1-Nb),
este subzona în care se face protejarea practicilor tradiţionale durabile ale
comunităţilor, al căror teritoriu a fost inclus în aria protejată. Prin proiectul GEF
/UNDP 047111 care s-a încheiat în la sfârşitul anului 2009 s-a determinat capacitatea
de suport pentru păşunat pentru pajiştile de interes conservativ care au elemente
floristice asemănătoare cu cele din parcul naţional. Astfel administraţia parcului a
stabilit printr-un studiu ştiinţific care sunt categoriile de animale domestice şi pe ce
perioade pot păşuna acestea pe pajiştile de stepă şi păşunile împădurite din imediata
vecinătate a parcului național aparţinând comunelor Cerna, Greci, Jijila şi oraşul
Măcin. Aceste studii au fost solicitate de către cele 4 administraţii şi au fost utilizate
la încheierea contractelor de închiriere a păşunilor către crescătorii de animale din
vecinătatea parcului.
Păşunatul pe domeniul forestier este interzis, cu excepţia anumitor condiţii specifice
(deosebite, de supravieţuire în cazul unor calamităţi), în conformitate cu art. 53 din
Legea nr. 46/2008- Codul Silvic.
AGRICULTURA

În vecinătatea PNMM, structura terenului agricol este fragmentată, corespunzător cu
parcelările făcute de proprietari. În anumite zone de aglomerare, ca urmare a
regimului de recoltă sau de transfer de proprietate, recoltele agricole principale sunt
cerealele, porumbul, floarea soarelui şi rapiţa. Cea mai mare parte a agriculturii se
practică fără folosirea pesticidelor sau a fertilizatorilor chimici.
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Condiţiile de secetă excesivă din ultimii ani au diminuat puterea economică a
terenurilor agricole arabile din vecinătatea parcului. Aceasta a dus la crearea zonelor
necultivate de teren în jurul parcului.
APICULTURA

Apicultura e o ocupaţie cu tradiţie în zonă, mai ales în zona Luncaviţa. Atât localnicii
cât şi apicultorii din alte zone ale ţării vin pentru instalarea a aproximativ 40-50
stupine în parc sau în imediata vecinătate a parcului, în perioada de înflorire a teilor.
Amplasarea de stupine pe teritoriul parcului, sau în imediata vecinătate a acestuia, se
va face numai după obţinerea avizului din partea Administaţiei Parcului. Unul din
obiectivele Administraţiei Parcului este de a reuşi împreună cu apicultorii locali,
promovarea unui mărci locale de miere ecologică – „mierea hercinică” şi promovarea
acestui produs la nivel internaţional prin facilitarea apicultorilor în a-şi găsi piaţa de
desfacere.
EXPLOATAREA RESURSELOR MINERALE

Munţii Măcinului beneficiază de mult de un interes special datoriă resurselor sale
minerale de granit, caolin şi cuarţită, dintre acestea important a fost şi va rămâne
granitul. Urme a numeroase cariere pe Culmea Pricopanului şi zona din parc
apaţinând comunei Greci evidenţiază acest lucru.
În prezent, la graniţa sau în vecinătatea Parcului Naţional există 4 cariere funcţionale,
situate în Măcin - Culmea Pricopanului, Greci - Dealul Îmbulzita şi Luncaviţa. În
viitorul apropiat este indicat ca activităţile de exploatare se se menţină la acest
număr de cariere situate în imediata vecinătate a zonei protejate la Măcin - Culmea
Pricopanului şi Greci - Dealul Îmbulzita.
La înfiinţarea APNMM, presiunea cea mai mare asupra biodiversităţii şi
administraţiei au fost solicitările de continuare a activităţilor de minerit din zone
învecinate parcului. Cadrul legislativ în vigoare a permis administraţiei parcului să
respingă solicitările de exploatare a resurselor naturale neregenerabile din parc şi să
le limiteze pe cele din vecinătatea acestora şi să le impună condiţii de funcţionare
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prin care să minimizeze impactul negativ asupra mediului, o mare atenţie acordânduse metodelor utilizate la exploatare şi tehnologia de lucru utilizate în vecinătatea
parcului.
Conform legislaţiei în vigoare în parcurile naţionale este interzisă exploatarea
resurselor minerale neregenerabile, prevedere care se respectă cu stricteţe în Parcul
Naţional Munţii Măcinului.
Este de dorit ca la nivelul ROSPA0073 Măcin- Niculiţel să se realizeze studii privind
resursele naturale de interes pentru comunităţile care administrează aceste resurse ,
măsurile restrictive sau condiţiile de utilizare a acestora în limita capacităţii de suport
şi care sunt măsurile compensatorii care pot fi acceptate de factorii interesaţi în
condiţiile în care protecţia unor elemente naturale s-ar putea face numai fără
intervenţie antropică.
EXPLOATAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

Regiunea Dobrogei are un profil eolian care este foarte potrivit pentru producţia de
energie electrică şi este pe cale de a deveni o zonă atractivă pentru investitori în
producerea de energie regenerabilă, încurajată fiind şi de politicile de mediu actuale.
Există în prezent câteva propuneri de instalare a generatoarelor eoliene în vecinătatea
PNMM, la Măcin, Greci, Cerna, Văcăreni şi Luncaviţa. Administratia Parcului a emis
aviz favorabil pentru amplasarea unor turbine eoliene în vecinătatea parcului (parc
eolian Cerna), dupa 3 analize în cadrul CȘ, obținând în final acceptul beneficiarului
de a schimba configurația amplasamentului parcului eolian de la Cerna, de la 19 m
distanţă faţă de parc cum solicitau în proiectul propus iniţial, la peste 1000 m distanţă
de amplasare a primei turbine faţă de la limita parcului.
Alte două proiecte de amplasare de parcuri eoliene în vecinătatea parcului naţional,
pe terenurile administrative al comunelor Greci, Jijila şi Văcăreni au fost îndelung
analizate de factorii de decizie la nivel local, regional şi naţional, Administraţia
Parcului reuşind să impună după deplasări în teren şi argumentări ştiinţifice,
modificarea proiectelor de amplasare a turbinelor la distanţe minime de poziţionare
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care să asigure atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de funcţionare
condiţiile de mediu favorabile menţinerii domeniilor de stabilitate ale componentelor
faunistice şi floristice din parcul naţional şi imediata vecinătate.
Similar şi alte zone din vecinătatea ariei protejate pot prezenta interes în viitor pentru
captarea de energie solară, ţinând cont de numărul mare de zile însorite pe an.
Este de dorit realizarea unui studiu la nivelul ROSPA0073 Măcin -Niculiţel prin care
să se inventarieze zonele cu potenţial energetic eolian de interes pentru investitorii în
domeniu şi stabilirea unui set de măsuri compensatorii pentru zonele în care
instalarea de turbine eoliene ar provoca degradări ireversibile biodiversităţii.

2.5.4 ACTIVITĂŢI DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ
APNMM, are o abordare constructivă privind colaborarea cu şcolile din vecinătatea
parcului, în mod deosebit implicînd participarea elevilor în dobândirea de cunoştinţe
ecologice şi activităţile practice în teren. Activităţile instituţiilor de învăţământ din
localităţile din jurul parcului şi din Tulcea, seminariile şi activităţle eco-turistice
asigură un real sprijin pentru administraţie extinzând aria de conștientizare privind
parcul şi conservarea biodiversităţii.
Teritoriul parcului reprezintă pentru multe instituţii de învăţământ superior un mediu
ideal de studiu şi activităţi de cercetare practică pentru studenţi. APNMM
colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, şcolile tulcene, cercurile de
biologie, ONG-uri şi universităţi, organizând activităţi tematice legate de
evenimentele anuale de mediu cum ar fi: Ziua Pământului, Ziua Parcului Naţional
Munţii Măcinului, Ziua Europeană a Parcurilor şi alte activitati stabilite prin
parteneriate anuale privind educaţia practică şi conştientizarea importanței
patrimoniului natural local sau universal.
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APNMM este reprezentată la evenimentele organizate de comunităţile locale cu
ocazia festivalurilor tradiţionale (Sărbătoarea Teiului, Sărbătoarea Bujorului) sau la
celebrarea sărbătorilor religioase importante (Izvorul Tămăduirii).
2.5.5 TURISM ŞI ACTIVITĂŢI DE RECREERE
TURISM ÎN PARC

PNMM nu este în acest moment o destinaţie turistică bine cunoscută şi există o
structură turistică prea puţin dezvoltată în şi în jurul rezervaţiei. Este situată la doar
80-100 Km de Delta Dunării, care atrage zeci de mii de vizitatori anual. Parcul
Naţional Munţii Măcinului deţine un potenţial turistic extraordinar nevalorificat până
în prezent dar misiunea administraţiei de parc este să monitorizeze ca această
valorificare să se producă treptat, pe măsură ce se crează o infrastructură turistică
adecvată pentru practicare şi gestinarea unui turism responsabil.
În Tabelul nr. 18 sunt prezentate principalele tipuri de turişti care vizitează de obicei
parcul, zonele vizitate şi numărul estimat al acestora.
Tabel nr. 18. Profilul vizitatorilor şi numărul acestora
Categoria de

Cele mai frecventate zone

Interese majore

vizitat

Nr.
aproximativ./An
de vizitatori

Turişti

Traseele turistice din parc

Excursii de mai multe

montani

zile, uneori cu campare, 10000- 12000
recreere

Cercetători

Valea

Fagilor,

Rezervaţia Documentare, cercetare

200

Moroianu şi alte zone în funcţie
de domeniul de specialitate
Vizitatori cu Cetăţuia,
autoturisme

Fântana

pelerinaj

Leac, Odihnă/recreere, asociate 4000-5000

Cozluk – imediata vecinatate a frecvent cu un picnic, la
parcului

Vizitatori

de

în Fântâna de Leac

un loc de campare
Vizitarea
pentru

mănăstirilor 1500- 2000
reculegere,

rugăciune şi odihnă
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Categoria de

Cele mai frecventate zone

Interese majore

Nr.

vizitat

aproximativ./An
de vizitatori

Ecoturişti

Zona Greci – crucile de la Observarea speciilor de 2000- 3000
Cozluk, zona Măcin cu pajiște de faună

şi

floră

şi

a

stepă și important coridor de peisajului
migrație al păsărilor –Culmea
Pricopanului

Cea mai intensă activitate turistică este vara, când activităţile sunt în general de tipul
relaxare şi picnic. Din cauza faptului că în timpul iernii numărul de vizitatori scade,
principala activitate rămâne folosirea traseelor turistice din parc în zonele Greci şi
Culmea Pricopanului. Traseele oficiale sunt prezentate în Tabelul nr. 19. Rutele şi
dotările sunt prezentate în Harta nr. 10. Descrieri detaliate ale traseelor turistice sunt
prezentate în Anexa nr.12.
Tabel nr. 19. Trasee turistice în Parcul Naţional Munţii Măcinului
Lungime
Trasee turistice

traseu

Durata
(ore)

(Km)

Facilităţi
Popasuri

Loc campare

(nr.)

(nr.)

Marcaje

Culmea Pricopanului

6

4

1

1

bandă albastră

Ţuţuiatu

20

7

1

1

triunghi albastru

Greci – Dealul cu 14

6

1

1

triunghi roşu

6

1

1

cerc roşu

5,5

1

1

bandă galbenă

4

1

1

bandă roşie

drum – Nifon
Cozluk–Valea

12

Plopilor
Valea

Vinului

– 11

Cerna
Vârful Crapcea

8
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Harta nr. 10

Infrastructură Turism în Parcul Naţional Munţii Măcinului
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Traseele sunt prevăzute cu următoarele elemente de infrastructură turistică după cum
urmează:
a) La intrarea şi la ieşirea de pe trasee: panouri cu informaţii despre trasee, harta
acestora şi regulamentul de vizitare în limba română şi engleză; coşuri de
gunoi.
b) Popasuri: mese de lemn şi scaune (15 – 18 locuri).
c) Locurile de campare: mese de lemn şi scaune (15 – 18 locuri); coşuri de gunoi;
toalete ecologice; vatră de foc; surse de apă, amenajate; delimitarea zonei de
campare cu ostreţe sau marcare cu pietre.
Activitatea de căţărare în parc, a fost interzisă după înfiinţarea Administraţiei, pentru
că traseele de căţărare stabilite de alpinişti după 1990 şi până la înfiinţarea
Administraţiei parcului, puteau garanta căţărarea ecologică doar pentru clubul celor
care au propus (Alpinet Galaţi), dar nu şi pentru ceilalţi practicanţi amatori ai
alpinismului cu un de nivel minim sau mediu de pregătire.
Traseele de căţărare utilizate până la înfiinţarea parcului naţional sunt situate în ZPI şi
ZPS.
Regulile de vizitare a PNMM sunt descrise în Capitolul 7 - Regulamentul PNMM.
TURISM ÎN ZONE EXTINSE

Parcul este situat în apropierea Deltei Dunării, una dintre atracţiile principale ale
României, mai ales pentru turiştii care preferă natura. Există multe zone protejate în
această regiune, care formează o posibilă reţea de atracţii turistice pentru vizitatori. A
se vedea Tabelul nr. 20.
Tabel nr. 20. Arii protejate în vecinătatea Parcului

Numele zonei protejate

Poziţia

în

raport

cu Distanţa faţă de parc

parcul
Chervant Priopcea

Sud-est

2,5 km

Mănăstirea Cocoş

Vest

6 km
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Dealul Sarica

Vest

12,5 km

Carasan Teke

Sud-Vest

11 km

Edirlen

Sud-Vest

14 km

Dealul Bujorului

Sud

13 km

Varful Secaru

Sud

14 km

Valea Ostrovului

Sud

18 km

Dealul Ghiunghiurmez

Sud-est

16 km

Punctul fosilifer Bujoarele

Vest

5 km

Mai mult, există căteva atracţii culturale şi istorice în vecinătatea parcului:
a) Bazilica cu criptă (martirium) Comuna Niculiţel, satul Niculiţel - Tulcea
b) Biserica Sfântul Atanasie Comuna Niculiţel, satul Niculiţel
c) Bazilica paleo - creştină cu criptă Comuna Niculiţel, satul Niculiţel -Tulcea
d) Mănăstirea Saon
e) Mănăstirea Cocoş
f) Mănăstirea Celic Dere
g) Pelerinaj Fântâna de Leac Culmea Pricopanului
h) Cetatea romano-bizantină Dinogeţia, aşezarea civilă de pe insulă, cetate
medievală (în punctul Bisericuţa)
i) Cetatea romană Noviodunum, Oraşul Isaccea –Tulcea, aşezare getică, aşezare
medievală (în punctul La Pontonul Vechi)
j) Cetatea romană Arrubium oraşul Măcin, Tulcea
k) Cetatea romană Aegyssus Municipiul Tulcea
l) Cetate traco getică; oraş roman; satul Turcoaia - Tulcea; două cetăţi romanobizantine (în punctul Igliţa)
m) Şantierul arheologic de la Luncaviţa
n) Lăcaşurile de cult ale etniilor din zonă
o) Podgoriile Dobrogei
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2.5.6 CERCETARE ŞI MIJLOACE DE CERCETARE
Proiectul UNDP/ GEF 00047111 a avut un program de cercetare ce a cuprins trei
mari priorităţi:
a) Efectuarea de studii de bază pentru documentarea biodiversităţii;
b) Întocmirea de studii în detaliu (însoţite de hărţi) privind starea actuală, distribuţia
şi evoluţia în timp şi spaţiu a speciilor prioritare şi ameninţate şi a habitatelor din
parc.
c) Crearea unei baze de date şi a unui program simplu, pe termen lung şi de
monitorizare a speciilor cheie şi a habitatelorşi pericolelor, pentru susţinerea
conservării efective.
Prin Proiectul "Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice
din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)",
proiect finaţat din Programul Operaţional Sectorial Mediu, se vor identifica şi evalua
elementele naturale pe o arie ce cuprinde ROSPA0073 Măcin – Niculiţel şi
ROSCI0123 Munţii Măcinului pentru identificarea unor mecanisme de management
integrat al biodiversităţii din PNMM, ROSPA0073 Măcin – Niculiţel şi ROSCI0123
Munţii Măcinului.
În perimetrul PNMMM s-au efectuat studii în cadrul a trei teze de doctorat având ca
tema biodiversitatea parcului și relațiile ecologice dintre elementele naturale.
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2.6

PEISAJE

Munţii Măcinului sunt situaţi într-un peisaj preponderent agricol, fragmentat pe
alocuri de cariere de piatră şi de gospodării. Pe latura sudică a Parcului peisajul este
definit de pajişti care alternează cu păşunile care sunt administrate de Consiliile
Locale ale Comunelor Hamcearca şi Cerna, fragmentate de zone de teren arabil în
văi. În partea de vest este modificat de activitatatea omului, cu două aşezări relativ
mari, Măcin şi Greci, câteva cariere, din care câteva sunt încă active cu pajişti şi
păşuni şi teren arabil. Peisajul în partea nordică şi nord-estică a parcului naţional este
caracterizat de terenuri paşunate şi parcele de teren cultivat. Limita estică a parcului
naţional este limitrofă zonei de pădure, care cuprinde păduri de foioase specific nord
Dobrogene.
În perimetrul parcului peisajul este similar cu cel din pădurile sud-europene, datorită
prezenţei pădurilor balcanice şi submediteraneene şi a stepei euroasiatice, peisajul
este caracterizat de formaţiuni megalitice de granit şi de contrastul dintre pădurile
mezofile de foioase, pădurile xeroterme submediteraneene şi pădurea silvostepică
submediteraneană.
Următoarele categorii principale de peisaje pot fi identificate:
 Peisaje aride de stâncărie pe crestele golaşe ale Culmii Principale a Munţilor
Măcin şi toată Culmea Pricopanului
 Peisaje cu stânci granitice în curs de dezagregare cu forme arhaice bizare în
special în Culmea Pricopanului
 Peisaje de pădure balcanică, mediteraneeană, central europeană care în
amestec dau o mare varietate coloristică a frunzişului în partea mediană a
versanţilor şi pe văile de la baza versanţilor, înconjurând ca un brâu crestele
stepice golaşe.
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 Păduri de silvostepă cu bujorul dobrogean în care formele sinuoase ale
arborilor de stejar pufos contrastează plăcut cu roşul sîngeriu al bujorului şi
albastrul clopoţelului dobrogean.
 Paduri de fagi cu un aspect impresionant prin înălţimea şi forma columnară a
exemplarelor de fagi dobrogeni.
 Poieni cu interferenţe ale ecosistemelor pontice, asiatice şi central europene,
cu specii erbacee ce dezvăluie un amestec coloristic impresionant şi în care este
întâlnită prezenţa de arbori şi arbuşti răzleţi din speciile de stejar pufos, mojdrean,
frasin, gorun, măslin dobrogean, cununiţă, sâmbovină, calin, sorb.
 Abrupturi pe rama vestică a Munţilor Măcin şi Culmea Pricopanului ca
puncte de belvedere asupra coamelor vălurate, formelor sinuoase ale bratelor
Dunării utilizate şi ca puncte de observaţii păsări răpitoare.
 Canioane săpate de cursurile de apă care deşi au debit scăzut creează o imagine
impresionantă prin micile cascade formate datorită diferenţelor de nivel ce
alternează pe distanţe mici.
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