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5 PLAN DE MĂSURI SITURI NATURA 2000 

Ameninţările şi Măsurile necesare pentru reducerea acestora în siturile Natura 2000 din zona Parcului Naţional Munţii Măcinului 

Habitat Ameninţare Măsură de conservare Implementare 

1. Pajişti şi mlaştini 
sărăturate 

panonice şi 
ponto-sarmatice 

Păşunat Limitarea numărului de animale pe unitatea de suprafaţă şi pe sezon 
APNMM 

Consiliile Locale  
Măcin și Greci

Exploatare agricolă 
Informarea deţinătorilor de terenuri din zonă privind importanţa 

habitatului şi susţinerea acestora pentru accesarea de măsuri 
compensatorii 

APNMM 
Consiliile Locale  
Măcin și Greci

Incendiile Supravegherea zonei şi înfiinţarea unui punct de intervenţie pentru 
stingerea incendiilor în cadrul Complexului turistic ”Lacul Sărat” APNMM şi CL Măcin 

Exploatarea stufului Stabilirea unei capacităţi de suport a habitatului privind recoltarea 
stufului şi recoltarea doar în baza unei autorizaţii 

APNMM 
Consiliile Locale  
Măcin și Greci 

Poluarea Obligativitatea avizării tuturor activităţilor care sunt susceptibile de a 
genera un impact negativ asupra habitatului APNMM 

2. Tufărişuri de 
foioase ponto-

sarmatice 
Păşunat Limitarea numărului de animale pe unitatea de suprafaţă şi pe sezon 

APNMM 
Consiliile Locale  
Măcin și Greci

3. Stepe ponto-
sarmatice 

Păşunat Limitarea numărului de animale pe unitatea de suprafaţă şi pe sezon APNMM şi Consiliile 
Locale 

Exploatare agricolă 
Informarea deţinătorilor de terenuri din zonă privind importanţa 

habitatului şi susţinerea acestora pentru accesarea de măsuri 
compensatorii 

APNMM şi Consiliile 
Locale 

4. Comunităţi 
pioniere din 

Sedo-
Scleranthion sau 

Păşunat Limitarea numărului de animale pe unitatea de suprafaţă şi pe sezon APNMM şi Consiliile 
Locale 
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Habitat Ameninţare Măsură de conservare Implementare 

Sedo albi-
Veronicion 
dilleni pe 
stâncării 
silicioase 

5. Vegetaţie de 
silvostepă 

eurosiberiană cu 
Quercus sp. 

Nerespectarea 
normelor silvice la 

recoltarea de  material 
lemnos, intervenţii în 

zone fără procent optim 
de seminţiş utilizabil 

Control permanent asupra respectării perioadelor legale de intervenţie 
în ecosistemele forestiere, Neintervenția în arboretele în care 

seminţișul speciei de valoare care trebuie promovată nu este bine 
reprezentat astfel încât să fie asigurată conservarea habitatului. 

APNMM şi Direcţia 
Silvică Tulcea 

Incendii 

Asigurarea ca benzile de protecţie împotriva incendiilor de limită a 
fondului forestier sunt bine întretinute (la limita cu terenurile agricole 

sau păşuni). Patrulări în perioadele critice în special în zonele 
vulnerabile. 

APNMM şi Consiliile 
Locale 

6. Păduri dacice de 
stejar şi carpen 

Nerespectarea 
normelor silvice la 

recoltarea de  material 
lemnos, intervenţii în 

zone fără procent optim 
de seminţiş utilizabil

Control permanent asupra respectării perioadelor legale de intervenţie 
în ecosistemele forestiere, 

Neintervenţia în arboretele în care seminţişul speciei de valoare care 
trebuie promovată nu este bine reprezentat astfel încât să fie asigurată 

conservarea habitatului. 

APNMM şi Direcţia 
Silvică Tulcea 

Incendii 

Asigurarea ca benzile de protecție împotriva incendiilor de limită a 
fondului forestier sunt bine întreţinute (la limita cu terenurile agricole 

sau păşuni). 
Patrulări în perioadele critice în special în zonele vulnerabile. 

APNMM şi Consiliile 
Locale 

7. Vegetaţie 
forestieră ponto-

sarmatică cu 
stejar pufos 

Nerespectarea 
normelor silvice la 

recoltarea de  material 
lemnos, intervenţii în 

zone fără procent optim 

Control permanent asupra respectarii perioadelor legale de interventie 
în ecosistemele forestiere. 

Neintervenţia în arboretele în care seminţişul speciei de valoare care 
trebuie promovată nu este bine reprezentat astfel încât să fie asigurată 

conservarea habitatului.

APNMM şi Direcţia 
Silvică Tulcea 
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Habitat Ameninţare Măsură de conservare Implementare 

de seminţiş utilizabil 

Incendii 

Asigurarea ca benzile de protecţie împotriva incendiilor de limită a 
fondului forestier sunt bine întreţinute  (la limita cu terenurile 

agricole sau păşuni). Patrulări în perioadele critice în special în 
zonele vulnerabile.

APNMM şi Consiliile 
Locale 

8. Păduri balcano-
panonice de cer 

şi gorun 

Nerespectarea 
normelor silvice la 

recoltarea de  material 
lemnos, intervenţii în 

zone fără procent optim 
de seminţiş utilizabil

Control permanent asupra respectarii perioadelor legale de intervenţie 
în ecosistemele forestiere. Neintervenţia în arboretele în care 

seminţişul speciei de valoare care trebuie promovată nu este bine 
reprezentat astfel încât să fie asigurată conservarea habitatului. 

APNMM şi Direcţia 
Silvică Tulcea 

Incendii 

Asigurarea ca benzile de protecţie împotriva incendiilor de limită a 
fondului forestier sunt bine întreţinute (la limita cu terenurile agricole 

sau paşuni). Patrulări în perioadele critice în special în zonele 
vulnerabile. 

APNMM şi Consiliile 
Locale 

9. Păduri 
dobrogene de 

fag 

Incendii 

Asigurarea ca benzile de protecţie împotriva incendiilor de limită a 
fondului forestier sunt bine întreţinute (la limita cu terenurile agricole 

sau păşuni). Patrulări în perioadele critice în special în zonele 
vulnerabile. 

APNMM şi Consiliile 
Locale 

Turism haotic 

Excluderea activităţii de turism peisagistic în aceste arborete 
prioritare şi promovarea doar a turismului ştiinţific. Studii 

aprofundate asupra habitatului privind capacitatea de suport faţă de 
practicarea turismului şi asupra capacităţii de regenerare şi dezvoltare 
a seminţişului de fag în arboretele ce intră în componenţa habitatului.

APNMM şi Direcţia 
Silvică Tulcea 

10. Peşteri în care 
accesul 

publicului este 
interzis 

Intratul ilegal Montarea unei uşi care să blocheze accesul, dar care să respecte 
normele privind protecţia liliecilor. APNMM 

Depozitarea gunoaielor
Amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea gunoaielor şi 

ridicarea periodică a acestora. Montarea de plăcuţe avertizoare cu 
„Depozitarea gunoaielor în peşteră interzisă”.

APNMM şi Consiliile 
Locale 


