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Rezumatul proiectului 

 
 Prezentul proiect a fost realizat cu scopul de a proiecta principalele activităţi de management ce 

trebuie realizate pentru protecţia şi conservarea speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster heros,  

Rosalia alpina la nivelul Parcului Natural Porţile de Fier. Am încercat să proiectăm planul de 

management al conservării habitatelor naturale pentru fiecare specie în parte. 

 Anterior proiectării planului de management a fost consultat suportul ştiinţific care ne-a asigurat 

informații cu privire la speciile de interes și la zona de studiu. Am obținut  o serie de informaţii 

relevante care au atins diferite puncte propuse la nivelul cuprinsului.  

 A fost analizat din punct de vedere fizic, geografic şi economic Parcul Natural Porţile de Fier. 

Pe baza cunoştinţelor relevante despre biodiversitatea acestui sit, am ajuns la concluzia că cele trei 

specii sunt în stadiu critic şi au nevoie de un plan de management adecvat. S-a elaborat pentru fiecare 

specie Lucanus cervus, Cordulegaster heros, Rosalia alpina în parte, ulterior analizei critice a 

cunoaşterii despre fiecare specie individual, un plan de management viabil pentru a putea fi aplicat în 

condiţiile stării actuale, plan ce poate stopa declinul acestor specii, dar şi menţine biodiversitatea şi 

habitatele lor naturale într-un regim de conservare. 

 Ne-am propus ca în prima parte a proiectului să prezentăm aspecte generale cu privire la ceea ce 

înseamnă a efectua managementul biodiversităţii; din punctul nostru de vedere erau necesare aceste 

informaţii pentru a prezenta baza pe care se realizează toate aceste demersuri de manageriere.  

 Mai apoi se impune a prezenta caracteristicile acestor specii care se vor fi manageriate pentru a 

se putea şti la ce nivel trebuie să acţionăm pentru ca planul de management să fie eficient şi să obţinem 

un rezultat pozitiv. Au fost identificate cât mai multe trăsături specifice regiunii  de interes și a 

speciilor studiate.  

 Am încercat să abordăm toate aspectele care influenţează în sens negativ fiecare specie şi să 

promovăm, prin intermediul educaţiei ecologice, un plan de conservare corespunzător. În finalul 

proiectului sunt identificate măsurile care vor conduce la îndeplinirea scopului propus (măsuri tehnico-

administrative, măsuri biologice, măsuri operaţionale, măsuri legislative şi altele).  

 Acest plan va putea fi aplicat numai cu sprijinul autorităţilor competente şi cel al comunităţilor 

locale, care au o influenţă foarte mare în luarea deciziilor la nivel de conservare a biodiversităţii, în 

funcţie de interes. 

 

 

Cotribuția fiecărui membru al echipei la realizarea proiectului: 

 

Băntoiu Anca           33 % 

Gogoanță Amira     32% 

Stan Maria Alina    35% 
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Introducere 

 

 
 Conservarea biodiversităţii este o ştiinţă nouă, integratoare; ea are trei obiective majore: să 

studieze diversitatea biologică a Pământului, să evalueze impactul antropic asupra speciilor, 

comunităţilor biologice şi ecosistemelor, să dezvolte abordări practice pentru prevenirea extincţiei 

speciilor, păstrarea variabilităţii genetice în cadrul speciilor, protejarea şi refacerea comunităţilor 

biologice şi funcţiilor ecosistemice acociate (Levin, 2001; Groom şi alţii, 2006 citaţi de Richard B. 

Primack şi alţii, 2008). 

 Ca domeniu ştiinţific, a apărut întrucât nici una din disciplinele tradiţionale nu este destul de 

comprehensivă pentru a putea descifra şi reduce pericolele care ameninţă biodiversitatea (Vădineanu, 

1998; Cogâlniceanu, 1999). Acest domeniu fiind dezvoltat ca răspuns la crizele cu care se confruntă azi 

biodiversitatea (Wilon, 1992; Meffe si Caroll 1997; Primack, 1998; Cogâlniceanu, 1999, citaţi de 

Vădineanu A., 1999). 

 Conform IUCN termenul de conservare are semnificaţia de ansamblul de măsuri care se pun în 

aplicare pentru menţinerea sau refacerea habitatelor naturale şi a populaţiilor de specii de faună si floră 

sălbatice, într-o stare favorabilă. 

 Biodiversitatea trebuie conservată pretutindeni, ea generează pe de o parte bunuri şi asigură 

servicii direct utilizabile sistemului socio-economic uman, iar pe de altă parte menţine procesele 

ecologice la nivel local, regional şi global. Creşte permanent cantitatea de informaţii asupra distribuţiei 

biodiversităţii, asupra rolului şi importanţei acesteia în menţinerea proceselor ecologice precum şi a 

căilor de deteriorare, care confirmă existenta unei crize globale ( Cogâlniceanu D., 1999). 

 Viteza cu care oamenii modifică componentele biodiversităţii, gravitatea modificărilor şi 

consecinţele acestora sunt fără precedent în istoria umanităţii (Cogâlniceanu D., 1999).  

 În funcţie de circumstanţe, activităţile umane pot spori, menţine sau diminua diversitatea 

specifică, genetică sau a ecosistemelor într-o anumită regiune şi într-o anumită perioadă, deşi tendinţa 

generală a fost de scădere permanentă a biodiversităţii la scară globală (Cogâlniceanu D., 1999). 

 Extinderea în spaţiu a sistemului socio-economic uman, creşterea complexităţii subsistemelor 

componente precum şi sporirea conexiunilor dintre acestea duc la distrugerea, degradarea şi 

fragmentarea sistemelor ecologice naturale şi seminaturale. Alterarea sistemelor ecologice naturale este 

considerată cea mai gravă amenintare asupra biodiversităţii la nivel global (Cogâlniceanu D., 1999). 

 

SCOP 

 Scopul acestei lucrări este acela de a proiecta principalele activităţi de management ce trebuie 

realizate pentru protecţia şi conservarea speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster heros,  Rosalia alpina 

la nivelul Parcului Natural Porţile de Fier. 

 

OBIECTIVE 

1) Identificare, prin consultarea literaturii de specialitate, a cercetărilor realizate cu privire la 

managementul speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster    heros,  Rosalia alpina; 

2) Identificarea principalelor caracteristici fizico-geografice şi economice ale zonei în care se va 

proiecta planul de management al speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster    heros,  Rosalia alpina; 

3) Proiectarea activităţilor de management necesare pentru protecţia şi conservarea speciilor Lucanus 

cervus, Cordulegaster heros,  Rosalia alpina. 
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Motivaţia planului de management al speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster 

heros,  Rosalia alpina în Parcul Natural Porţile de Fier 

 
 Planul de management este un document oficial al unui proces continuu, care în timp face 

posibilă realizarea unui management eficient, productiv şi adaptabil al ariei protejate. În forma cea mai 

simplă, planul de management este un document care exprimă clar: 

 scopul ariei protejate; 

 de ce este nevoie pentru atingerea scopului; 

 ce este necesar să fie facut pentru realizarea acestora.(Planurile de management,/Managementul 

siturilor Natura 2000, 2010) 

 Un plan de management trebuie să joace rolul unui ghid, a unui instrument şi a unui stimulent 

pentru ca echipa de management a ariei protejate să lucreze eficient şi productiv pentru realizarea unui 

scop clar, trebuie să fie un document des folosit, aflat permanent pe birouri şi nu un document neatins, 

aşezat pe rafturile din bibliotecă. (Planurile de management/Managementul siturilor Natura 2000, 

2010) 

 Planificarea managerială nu trebuie înţeleasă doar ca elaborarea unui produs finit, ci ca un 

proces continuu pornind de la cercetare şi strângerea de informaţii, evaluare şi analiză, până la 

elaborarea planului însuşi, implementarea lui şi revenirea la faza de monitorizare şi strângere de noi 

informaţii. (Planurile de management/Managementul siturilor Natura 2000, 2010) 

 Este necesar un plan de management pentru aceste specii deoarece sunt considerate a fi 

ameninţate: 

 - Rosalia alpina este consemnată în Anexa 2 (specii de plante şi animale de interes comunitar a căror 

conservare necesită desemnarea zonelor speciale de habitate) a Directivei Habitate ca specie 

prioritară. Aceasta este menţionată şi în Anexa 4 (specii de plante şi animale care necesită o protecţie 

strictă) a Directivei Habitate. În OUG 57/2007: apare în Anexa 3 ca specie prioritară (specii de plante 

şi animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie 

specială avivaunistică) şi în Anexa 4 (specii de animale şi plante care necesită o protecţie strictă). 

- Lucanus cervus: este consemnată în Anexa 3 a OUG 57/2007, Anexa 4. Directiva Habitate: apare în 

Anexa 2, dar nu apare în Anexa 4 sau 5. Lucanus cervus face parte din cele cinci specii ale Clasei 

Insecta care au un statut aparte (rar) 

- Cordulegaster heros: desemnată în cadrul Anexelor 3 (specii de plante şi animale a căror conservare 

necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avivaunistică) şi 4 

(specii de animale şi plante care necesită o protecţie strictă) din OUG 57 Lucanus cervus L.  Face parte 

din cele cinci specii ale Clasei Insecta care au un statut aparte. 
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Trăsături fizico-geografice şi economice ale Parcului Natural Porţile de Fier 

 
Trăsăturile fizico-geografice 

 Parcul Natural Porţile de Fier se află în zona Defileului Dunării, regiune situată la intrarea 

fluviului în România, în sud-vestul ţării. Practic, acest defileu reprezintă un unicat în întregul bazin al 

Dunării, atât din punct de vedere geologic şi geomorfologic, cât şi floristic sau faunistic. Acesta a fost 

doar unul dintre argumentele pentru declararea zonei Porţile de Fier drept arie protejată. ( Parcul 

Natural Porţile de Fier) 

 

 

 
 

Figura 1. -Localizarea geografică a Parcului natural Porţile de Fier – 

 

 

 

Parcul include prelungirile sudice ale Munţilor Banatului şi Munţilor Mehedinţi, precum şi o 

parte a Podişului Mehedinţi. Din punct de vedere administrativ, parcul este situat în judeţele Caraş-

Severin şi Mehedinţi. 

În Parcul Natural Porţile de Fier se găsesc o serie de puncte de interes geologic şi palentologic, ce 

sunt renumite la nivel naţional. Unul dintre cele mai deosebite defilee din Europa este reprezentat de 

Defileul Românesc al Dunării, cu sectoare de îngustare şi lărgire. În zona Cazanelor Dunării, întâlnim 

cea mai impresionantă parte a defileului, unde relieful carstic iese bine în evidenţă. 

Sectorul românesc al Defileului Dunării prezintă un interes mai mare pentru specialişti deoarece 

cuprinde o serie de rezervaţii ştiinţifice: Balta Nera-Dunăre, Baziaş, Râpa cu lăstuni din Valea Divici, 

Valea Mare, Locul fosilifer Sviniţa, Cazanele Mari şi Mici, Locul fosilifer Bahna, Dealul Duhovnei, 

Gura Văii-Vârciorova, Faţa Virului, Cracul Crucii, Valea Oglănicului, Cracul Găioara, Dealul Vărănic. 

În arealul Parcului Natural Porţile de Fier, găsim o serie de specii de plante şi animale cu o 

importanţă majoră pentru România şi Europa. O specie protejată de lege este Tulipa hungarica (laleaua 

cazanelor), specie endemică, iar alte specii stricte protejate sunt: Testudo hermanni boettgeri (broasca 
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ţestoasă de uscat), Vipera ammodytes (vipera cu corn), Canis lupus (lupul), Lacerta viridis (guşterul), 

Ruscus aculeatus (ghimpele), Campanula crassipes (clopoţeii Cazanelor), Daphne laureola, Taxus 

baccata. 

Biodiversitatea ridicată şi prezenţa unor activităţi tradiţionale de exploatare a resurselor naturale 

au recomandat acest spaţiu pentru propunerea de declarare a Parcului Natural Porţile de Fier – 

rezervaţie a biosferei – de către comitetul MAB Unesco – România. 

 

 
Figura 2.Tipuri de ecosisteme existente în Parcul Natural Porţile de Fier 

 

Prestigiul Parcului Natural Porţile de Fier devine cu atât mai mare, cu cât teritoriul său va deveni 

un parc natural transfrontalier, alcătuit din sectorul românesc, care cuprinde zona Clisurii, cunoscută în 

toponimia populară prin denumirea de Cazanele Dunării şi sectorul iugoslav al Parcului Naţional 

Djerdap. (Raport ANPM – Completări la planul de management al parcului natural Porţile de Fier) 

 

 

Trăsături socio-economice ale Parcului Natural Porţile de Fier 

 

Activităţile economice îndreptate doar spre obţinerea profitului imediat, datorat cadrul legislativ 

incomplet, precum şi a percepţiei generale greşite prezentă atât la nivelul factorilor de decizie cât şi a 

publicului larg, pot impune limitări majore în acţiunile de realizare a obiectivelor Parcului Natural 

Porţile de Fier. Pentru realizarea activităţii de management a Parcului Natural Porţile de Fier se impune 

implicarea a numeroase autorităţi locale, în colaborare cu Administraţia Parcului Natural Porţile de 

Fier. 
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Situaţia economică a comunităţilor locale este responsabilă pentru atingerea obiectivelor 

Parcului Natural Porţile de Fier. Lipsa fondurilor de finanţare a programelor de dezvoltare comunitară 

poate deveni factor limitativ major în succesul activităţilot din planul de management. În aceasta zonă, 

agricultura asigură numai un minim necesar de produse alimentare.  

 

 

 
 

Figura 3.Dezvoltare socială şi edilitară la nivelul Parcului Natural Porţile de Fier 

 

Consiliul Local al fiecărei localităţi va realiza delimitarea terenurilor destinate activităţilor de 

creştere a animalelor, aceste spaţii urmând să fie evidenţiate ca atare în planurile urbanistice generale 

ale localităţilor.  

“Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va interveni în procesul de delimitare a acestor 

terenuri pentru ca acestea să nu afecteze biodiversitatea sau valorile peisagistice.”(Planul de 

management al Parcului Naţional Porţile de Fier) 

 În Parcul Natural Porţile de Fier sunt interzise păşunatul, amplasarea de stâne, locuri de târlire 

şi de trecere la păşunat/adăpat fără aprobarea Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier. Se 

promovează folosirea tehnologiilor agricole ecologice care nu aduc prejudicii mediului natural şi care 

se caracterizează printr-o productivitate superioară faţă de cea înregistrată în prezent în exploataţiile 

agricole şi se elimină metodele necorespunzătoare de întreţinere a culturilor, măsură care va fi 

promovată de către Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier în colaborare cu Consiliile Locale.  

Pentru evitarea transferului diferiţilor compusi chimici periculoşi proveniţi din agricultură, din 

sol în pânza freatică se recomandă folosirea raţională a îngrăşămintelor şi a altor substanţe chimice, iar 
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în acest scop se impune instruirea persoanelor care le utilizează, activitate de competenţa autorităţilor 

locale. 

Pădurile reprezintă, prin funcţiile de protecţie şi social economice pe care le îndeplinesc, 

indiferent de forma de proprietate, o resursă de interes naţional de care trebuie să beneficieze 

societatea. Se asigură gestionarea durabilă a pădurilor, prin stabilirea de măsuri eficiente de 

administrare, îngrijire, exploatare raţională şi regenerare.“Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier 

va asigura verificarea şi aprobarea borderourilor de masă lemnoasă pentru toate ocoalele sivice din 

arealul parcului”. (Planul de management al Parcului Naţional Porţile de Fier) 

În vederea gospodăririi durabile a pădurilor va fi urmarită realizarea următoarelor măsuri: 

-menţinerea suprafeţei fondului forestier şi extinderea suprafeţei acestuia;  

-menţinerea stării de sănătate şi vitalitate a ecosistemelor de pădure prin utilizarea unor practici 

de gospodărire corespunzătoare; 

-menţinerea funcţiilor productive durabile ale pădurii, atât pentru produsele lemnoase, cât şi a 

celor nelemnoase; 

-menţinerea şi conservarea diversităţii biologice a ecosistemelor de pădure; 

-menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie ale pădurii; 

-menţinerea funcţiilor socio-economice ale pădurii.” (Planul de management al Parcului 

Naţional Porţile de Fier) 

De altfel, exploatarea lemnului, ciupercilor şi a fructelor de pădure se va face conform 

legislaţiei în vigoare şi prin metode care să evite degradarea speciilor, sau habitatelor. 

Printre direcţiile de dezvoltare a comunităţilor din parc se numără crearea unor facilităţi de 

prelucrare şi valorificare a fructelor de pădure şi a plantelor medicinale şi tinctoriale din fondul 

forestier care este actualmente deficitară. 

Vânătoarea și braconajul sunt activităţi strict interzise în zonele de protecţie integrală din cadrul 

Parcului Natural Portile de Fier.  

Prevenirea apariţiei ilegalităţilor este cel mai simplu mod pentru evitarea apariţiei de conflicte 

în acest spaţiu. Administraţia Parcului Natural Portile de Fier va convoca întâlniri de conştientizare a 

problemelor apărute la nivelul fondului piscicol datorat supraexploatării şi a pierderilor din cauza 

braconajului. 

Planul de management este un mijloc de promovare a activităţilor care respectă valorile 

mediului natural şi care determină impulsionarea dezvoltării industriilor locale şi a meşteşugurilor 

tradiţionale şi nu are scop crearea unui cadru de obstrucţionare a dezvoltării industriale. (Planul de 

management al Parcului Naţional Porţile de Fier) 
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Managmentului biodiversitatii pe plan internaţional 

 
 

 Strategiile de conservare biologică s-au concentrat în mod tradiţional pe “rezervele” biologice; 

o astfel de “rezervă” este o “ zonă cu un plan de gestionare activ, în operaţiune, menţinută în starea sa 

naturală; în urma unor evenimente naturale se poate acţiona în cadrul ei printr-un management adecvat 

sau nu se intervine pentru a se regla în mod natural (de la sine)”. Rezervațiile mari sunt cele mai 

întâlnite strategii pentru menţinerea comunităţilor biotice pe perioade lungi de timp în zonele supuse 

transformărilor la scară largă de la terenuri sălbatice în sisteme agricole şi urbane. În zonele extinse cu 

transformări ale habitatelor, proiectarea sistemelor acestor rezervaţii este de obicei bazată pe modelul 

insulelor izolate de habitat pentru speciile native. Variabilitatea unui astfel de sistem se bazează pe 

dimensiunea, forma, conectivitatea acestor habitate. (Davis, F., Stoms, D., Church, R., Okin, W., 

Johnson, N., 1996) 

Ariile protejate sunt considerate a fi “pietrele de temelie” ale conservării biodiversităţii şi cele 

mai sigure “fortăreţe” pentru fauna sălbatică. De la primul parc naţional înfiinţat în Yellowstone, în 

1872, nenumarate arii protejate (104 791 la nivelul anului 2005) au fost stabilite în întreaga lume, 

reprezentând peste 12% din suprafaţa terestră a Pământului (Bhagwat S., Rutt C., 2006). Cu toate 

acestea, doar 6% din această suprafaţă se află în zonele recunoscute ca hotspot-urile ale biodiversităţii. 

Rata ridicată de creştere a populaţiei şi a intereselor economice pentru terenuri disponibile duce la 

neînplinirea obiectivelor rețelei de arii protejate în aceste regiuni în care întampină dificultăţi. 

Obiectivele stabilite ad-hoc pot fi insuficiente pentru a proteja biodiversitatea multor specii în 

“regiunile lumii dezvoltate”. S-a recunoscut faptul că sistemul de arii protejate existente are două 

neajunsuri majore. În primul rând, ariile protejate nu acoperă anumite habitate şi specii critice, 

deoarece acestea sunt adesea situate pe un teren care nu are altă utilizare. Regiunile muntoase, cu o 

densitate scăzută a populaţiei umane sunt favorizate, în timp ce vai fertile agricole cu o densitate mare a 

populaţiei sunt adesea excluse. De exemplu, deşi 23% din pădurile tropicale ale  Pmântului sunt 

protejate, doar 8% din terenurile agricole şi a habitatelor naturale de vegetaţie primesc aceeaşi protecţie 

(Chape et al 2005 citați de Bhagwat S. si Rutt C., 2006) . Ca urmare, gradul în care biodiversitatea este 

reprezentată în cadrul reţelei existente de arii protejate este cunoscut şi poate lăsa un număr 

considerabil de specii neprotejate. În al doilea rând, managementul ariilor protejate este de multe ori 

ineficient în ceea ce priveşte daunele produse de intervenţia umană  (Brandon et al 1998 citati de 

Bhagwat S. si Rutt C., 2006). Din ariile protejate ale ţărilor în curs de dezvoltare, unde mulţi oameni 

încă se bazează pe resursele sălbatice pentru alimente, furaje pentru animale, şi de combustibil, 30% 

sunt strict protejate, nu este permisă folosirea acelor resurse. Excluderea “actorilor” locali, este 

considerat a fi unul dintre motivele pentru care unele zonele protejate sunt ineficiente, în ciuda sumelor 

mari de bani şi a forţei de muncă investite în ele (Brown, 2003 citati de Bhagwat S. si Rutt C., 2006). 

Neîmplinirea obiectivelor conservării biodiversităţii ţine şi de gradul de implicare a 

populaţiei în această problemă. Participarea publicului larg în luarea deciziei de mediu şi de 

management este din ce în ce mai vehiculată, este vazută ca fiind esenţială pentru succesul iniţiativelor 

de conservare. Unul din obstacolele întâlnite în participarea efectivă a publicului la procesele 

decizionale îl reprezintă lipsa de întelegere a problemelor biodiversităţii de către aceştia. La baza 

lipsurilor în înţelegerea problemei stau cunoştinţele ştiinţifice neaccesibile tuturor; cunoştinţele 

ştiinţifice fiind considerate principalele instrumente pentru întelegerea problemei biodiversităţii. 

(Fischer, A., Young, J., 2007) 
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Figura 4. Site-uri naturale întâlnite pe toate continentele, cu excepţia Antarcticii. Exemplele provin din 

33 de ţări diferite - 3 din America de Nord şi de Sud, 5 din Europa, 12 din Africa, 8 din Asia şi 2 din 

Oceania. Numere din paranteze indică numărul total de exemple din acea ţară. În plus faţă de aceste 

exemple, alte 3 - 2 din Europa şi 1 din întreaga lume - nu sunt afişate.( după Bhagwat S., Rutt C., 2006) 

 

Participarea locală şi crearea de instituţii va fi, în multe cazuri, o condiţie necesară, dar nu o 

strategie suficientă pentru a susţine şi spori biodiversitatea. Ar trebui îmbunătăţite sistemele de 

monitorizare participativă şi control asupra bazei de resurse; ar trebui identificate şi dezvoltate seturi de 

instituţii care sunt legate în mod eficient; controale sunt deasemenea importante. (Vedeld, P., 2002) 

 Au fost examinate opiniile publice asupra biodiversității și a managementului ei cu ajutorul 

unui studiu realizat de către Anke Fischer si Juliette Young (2007) în Parcul National Cairngorms, 

Scoția.  Au găsit participanţii care şi-au exprimat concepte mentale complexe care au inclus noţiuni 

cum ar fi echilibrul, dominaţiă şi caracterul ireversibil al pierderii biodiversităţii. Înţelegerea publică a 

biodiversităţii era adesea măsurată prin comparaţie cu cunoştinţele de terminologie ştiinţifică în ceea ce 

priveşte biodiversitatea, şi lipsa de cunoştinţe ştiinţifice a membrilor publicului larg a fost folosită 

pentru a argumenta neparticiparea publicului la luarea deciziilor şi politica de dezvoltare. Cu toate 

acestea, rezultatele au sugerat că acesta este un argument nepotrivit. (Fischer, A., Young, J., 2007)   

 O altă cauză care duce la neîmplinirea obiectivelor conservării biodiversității este 

distrugerea resurselor importante acesteia. În multe cazuri, pierderile sunt datorate populaţiei umane 

care distruge acele resurse. (Vedeld, P., 2002) 
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Managementul speciilor la nivel naţional si internaţional 
 

  

Lucanus cervus este una din cele mai mari specii de coleoptere din Europa. Până nu demult, se 

credea că această specie populează cu preponderenţă ecosistemele forestiere, însă studii recente au 

arătat că indivizi aparţinând speciei  Lucanus cervus pot să apară şi în grădini, parcuri, sau alte zone din 

apropierea pădurilor.(Thomaes et all, 2008) 

 

 
Figura 5.Tipuri de habitate, la nivel continental, populate de specia Lucanus cervus 

( după Harvey, Gange, 2011) 

 

 Larvele indivizilor de Lucanus cervus trăiesc în jur de 5 ani, în subteran, în resturi lemnoase de 

Quercus sp., în cele mai multe din cazuri, în soluri argiloase şi lutoase. Indivizii aparţinând speciei  

Lucanus cervus au o capacitate de colonizare diferită, în funcţie de sex: capacitatea maximă de 

dispersie a femelelor este de 1 km, pe când masculii pot zbura până la aproximativ 3 km distanţă. 

Home range-ul  mediu pentru femele este de 0.2 ha, iar al masculilor de 1 ha.(Thomaes et all, 2008) 

 

 
Figura 6 Specii lemnoase aparţinând habitatelor preferate de Lucanus cervus 

 

 Asemenea multor altor specii de insecte, specia Lucanus cervus se consideră a fi formată din 

mai multe metapopulaţii. Astfel, fiecare populaţie din cadrul metapopulaţiilor va fi diferită ca vârstă, 
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caracteristici genetice, capacitate de adapatare la factori biotici şi abiotici, deci fiecare dintre acestea va 

prezenta un risc difert la extincţie . (Harvey, Gange,  2011) 

 Lucanus cervus se întalneșe în mare parte din continentul european, unde este considerată o 

specie cu abundenţă restrânsă, existând  preocupări limitate în ceea ce privește conservarea  (Harvey, 

Gange et all 2011), fapt datorat nu numai presiunilor antropice asupra acesteia, dar şi strategiilor de 

conservare defectuoase, rezultate în urma cercetărilor insuficiente, ca urmare a caracteristicilor 

comportamentale ale acestei specii: zbor pe o perioadă redusă şi activitate  predominant 

nocturnă.(Thomeas et all, 2008). 

 După cum se poate observa în figura 5, în România specia Lucanus cervus se întâlneşte în 

habitatele specifice, cu păduri de gorunete, din zona intracarpatică, zona Munţilor Apuseni şi în zone 

restânse din Dealurile de Vest, Câmpia de Vest şi Câmpia Română. 

 

 
 

Figura 7. Distribuţia speciei Lucanus cervus la nivelul Europei. Fiecare punct de pe hartă reprezinta cel 

puțin o înregistrare a apariţiei speciei în 100 km².(dupa Harvey, Gange, 2011) 

  

 Datorită acestui fapt, distribuţia acestei specii la nivelul habitatelor nu este întocmai corectă, şi 

deşi la nivel european sunt declarate arii protejate pentru protecţia şi conservarea acestei specii, ea este 

în declin tocmai pentru că ariile protejate nu sunt suficiente ca suprafaţă.Un studiu recent realizat în 

Belgia arată că doar 11 % din suprafaţa optimă pentru conservare corespunde ariilor protejate destinate 

protecţiei şi conservării speciei Lucanus cervus.(Thomaes et all,  2008) 

 În cadrul unor cercetări privind metodele non-invazive de monitorizare a speciei Lucanus 

cervus, realizat în Marea Britanie, se subliniază importanţa cunoaşterii biologiei şi ecologiei speciei, 

întrucât a devenit o specie extinctă în unele state, cum ar fi Danemarca, şi  rară în Marea Britanie, 

tocmai datorită lacunelor în cunoaşterea speciei, atât din punct de vedere al habitatului ocupat, cât şi 

din punct de vedere al caracteristicilor comportamentale. În Marea Britanie, deşi specia a înregistrat 

creşteri ale  populaţiilor la nivel local, ea manifestă un declin la nivel naţional, fără date exacte însă, 

neexistând înregistrări clare în ceea ce priveşte variaţiile în abundenţa indivizilor speciei. Atât la 

nivelul Marii Britanii, cât şi la nivelul întregului continent nu s-au dezvoltat metode eficiente pentru 

monitorizarea speciei Lucanus cervus, întrucât aceasta nu poate fi capturată prin metode tradiţionale 

(cum ar fi capcanele luminoase), dar există unele posibilităţi, puse în aplicare în cadrul studiului, pe 

care  autorii articolului le tratează pe larg. Dintre acestea, cele care implică feromonii eliminaţi de 
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indivizi, atât în stadiul adult cât şi larvar, dar şi semnalele acustice, par a fi  cele mai eficiente metode 

în capturarea indivizilor, ce permit cercetarea ulterioară a  biologiei acestora şi elaborarea unor strategii 

privind protecţia lor. 

 Declinul populaţiilor de Lucanus cervus pare a avea, conform acestui articol, o cauză intrinsecă, 

legată de zborul masculilor, ce intersectează artere de circulaţie, înregistrându-se un număr ridicat al 

deceselor din acesasta cauză.Sigur, în cazul în care habitatele sunt intens fragmentate, mai ales datorită 

arterelor de circulaţie, cauza antropică este evidentă.( Harvey ,Hawes et all,2011) 

 Deşi la nivelul Uniunii Europene, în cadrul reţelei Natura 2000 sunt desemnate, sub egida 

Directivei Păsări şi a Directivei Habitate multe situri de importanţă comunitară, pentru protecţia şi 

conservarea habitatelor şi arii speciale de conservare, pentru protecţia unui număr însemnat de specii, 

în multe state obiectivele de conservare ale acestor specii nu sunt atinse.Este şi cazul Flandrei, regiune 

din Belgia, unde nivelul de conservare pentru habitate se situeaza la 7%, iar cel pentru specii ajunge la 

mai puţin de 50%.Una din speciile incluse în anexele studiului pe  baza căruia  s-a realizat articolul în 

discuţie este Lucanus cervus, specie pentru care există evidente probleme în ceea ce priveşte 

conservarea, ce se datorează în principal deteriorării habitatelor acestora, reprezentate de ecosistemele 

forestiere.(Louette et all, 2011) 

 Datorită fragmentării puternice a habitatelor, se poate ajunge  la o scădere a densităţii 

indivizilor la nivelul habitatului, ce determină o reducere a ratelor de dispersie, precum şi scăderea 

ratelor de repopulare a unor habitate sau de apariţie de noi populaţii. Având în vedere că specia în 

discuţie are un ciclu de viaţă  lung (5-6 ani în stadiul de larvă) şi capacitate de dispersie redusă, ratele 

de colonizare ale habitatelor pot scădea considerabil, ceea ce va duce în final la extincţie. Prin urmare , 

monitorizarea în scopul evaluării populaţiilor şi a strategiilor de conservare trebuie sa ia în considerare 

distribuţia acestei specii în metapopulaţii, precum şi caracterisiticile comportamentale.Totodată, trebuie 

ţinut cont de faptul că habitatele preferate ale acestui coleopter au crescut ca număr, această insectă 

nelimitându-se doar la pădurile de stejar, ci , mai nou, la zonele urbane şi la ecosistemele aflate în 

proximitatea acestora. 

 Strategiile de conservare de succes nu trebuie să se axeze doar pe prezent, ci şi pe viitor, luând 

în calcul posibilele schimbări ale climei şi ale  caracteristicilor complexelor de ecosisteme în 

ansamblu.(Harvey,Gange, 2011). 

 

 

 

Rosalia alpina  

Linnaeus a identificat în anul 1758 această specie de Coleopteră şi a denumit-o Rosalia alpina. 

Face parte din Familia Cerambycidae, Subfamilia Cerambycinae, şi este genul Rosalia.  

Rosalia alpina este frecvent întâlnită în complexul climatic al fagului şi coniferelor, mai rar în cel 

al stejarului, preferând în special fagetele bătrâne şi de aceea este popular denumită croitorul de fag. 

Pe scurt, corpul prezintă o pubescenţă de fond deasă, culcată, fină şi scurtă, de culoare cenuşie-

albăstrie sau cenuşie-verzuie, uneori aproape albastră(Figura 6). Articolele antenale 3-6 au câte o tufă 

apicală de peri lungi, deşi, negrii. Pronotul prezintă câte un dinte lateral, puternic, îndreptat în sus, 

precum şi câte un tubercul obtuz, situat postmedian la partea marginală a discului; există în general o 

pata catifelată, neagră, semicirculară, situată median la marginea anterioara a pronotului. La forma 

tipică elitrele sunt de regulă granulate puternic la baza şi prezintă un desen negru, catifelat, alcătuit din 

urmatoarele elemente: o banda comună, postmediană, câte o pată posthumerală mare şi câte una 

anteapicală mică, fiecare din aceste elemente fiind mărginite cu pubescenţă colorată deschis. Lungimea 

corpului - 15-38 mm.(Pronatura, Croitorul alpin). Rosalia alpina  este o specie declarată de ca fiind 

periclitata . 
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 Figura 8. Rosalia alpina: Mascul si femela    Figura 9.  Rosalia alpina – detalii morfologice 

 

Ca măsură de management intern, se optează pentru iniţierea unui program de conservare a 

speciei în teritoriul României, conservarea şi protejarea biotopilor caracteristici (făgetele bătrâne) şi 

interzicerea colectării speciei de către colecţionari. Specia este inclusă în anexele Convenţiei de la 

Berna ca specie rară şi ameninţată cu dispariţia. A fost stabilit şi un set de măsuri de conservare pentru 

specia Rosalia alpina. Toate aceste măsuri au fost incluse în Amenajamentele Ocoalelor Silvice. 

În conformitate cu prevederile regulamentului parcului, orice intervenţie prevazută în 

amenajamente trebuie sa fie in prealabil avizată de către administraţia parcului. În acest mod se poate 

verifica cu uşurinţă dacă măsurile de protecţie menţionate sunt într-adevăr respectate (de ex: 

menţinerea buştenilor putreziţi de fag ca adăpost pentru exemplarele de Rosalia alpina) (Antonio P. 

Garonna  şi colab, 2010). Aceste acţiuni sunt de asemenea verificate în teren de către rangerii parcului 

naţional. 

Prezenţa acestei specii denotă starea bună de conservare a pădurii,deoarece acesta supravieţuiește 

doar în zone cu arbori ajunși la maturitate, uscaţi și care urmează să se usuce. Din nefericire, practicile 

forestiere schimbătoare, defrișarea la scară largă și lipsa lemnului uscat sau a copacilor maturi au avut 

un impact negativ asupra acestei specii. Din cauza stării precare de conservare, croitorul alpin este 

menţionat acum în Directiva Habitate.(Natura 2000 în regiunea alpină) 

Din păcate, cunoaşterea ştiinţifică despre această specie nu relevă prea multe detalii. Însă, pentru 

a putea menţine specia de Rosalia  alpina  în stadiul actual de conservare, avem nevoie de mai multe 

studii detaliate de monitoring şi entomologie. 

 Pentru a putea conserva această specie pe teritoriul României, mai precis în Parcul Natural 

Porţile de Fier, va fi nevoie de luarea unor măsuri legislative foarte puternice care să interzică 

colectarea acestei specii şi distrugerea pădurilor de fag în scopuri economice. 

Planul de management trebuie să includă menţinerea habitatului speciei Rosalia alpina, în forma 

actuală, sau măsuri de restaurare şi repopulare cu această specie.  

Din punct de vedere managerial si economic, Rosalia alpina reprezintă un factor deosebit de 

important întrucât ea este un indicator de sănătate al pădurilor de fag.  Specia supravieţuieşte, cum am 

spus anterior, în zone cu arbori ajunși la maturitate, uscaţi și care urmează să se usuce.  Din acest punct 

de vedere, realizăm că vom găsi exemplare de Rosalia alpina,în păduri sănătoase şi productive, care dau 

resursă lemnoasă de foarte bună calitate. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Antonio+P.+Garonna
http://www.springerlink.com/content/?Author=Antonio+P.+Garonna


16 

 

 Măsurile de prevenire/ameliorare a efectelor impactului antropic asupra speciei Rosalia alpina si 

mecanisme/metode/actiuni de implementare sunt prezentate în tabelul  anexat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Rosalia alpina în habitatul său 

 

 Cordulegaster heros. Face parte din Clasa Insecta, Ordinul Odonata, Subordinul 

Anisoptera. Este cea mai mare dintre speciile de Cordulegaster. Lungimea totală a corpului la masculi 

variază între 78-84 mm, iar la femele intre 93-97mm. În Balcani se întâlneşte subspecia Cordulegaster 

boltonii boltonii care se deosebeşte prin mărime, marcaje abdominale mai extinse precum şi prin 

colţurile externe superioare ale dungilor antehumerale.( Banaduc, A., 2008) 

 

 
Figura.11: Cordulegaster heros (imagine preluata de pe site-ul: http://www.hlasek.com) 

 

 Cordulegaster heros prezintă următoarele caractere distinctive: 

  triunghiul occipital este negru, dar poate avea două mici spoturi galbene ca la specia Cordulegaster 

picta, în special la femele; 

  dungile antehumerale au colţurile externe superioare ţn unghi drept, cu o mică pată lângă acest colţ. 

Banda galbenă îngustă dintre cele doua benzi toracale laterale extinse, are marginea posterioară 

curbată spre mijloc, astfel încât jumătatea sa inferioara este plasată înaintea celei superioare; 

http://www.hlasek.com/
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  inelul galben abdominal median, de obicei, este conectat la segmentele(S) 2-7 şi ajunge până aproape 

de partea inferioara a lui S3-8, dar spoturile apicale sunt reduse, fiind absente de pe S7-8 și adesea și 

de pe S5-6, mai ales la masculi. 

  apendicii superiori la mascul sunt robuşti, mai scurţi decât ultimul segment abdominal (în vedere 

dorsala) puternic divergenţi în partea apicală. 

  

În stadiul larvar este prezentă în râuri mici sau medii, în zonele cu viteză mică de curgere a apei şi cu 

maluri acoperite cu vegeţatie bogată. Larve de Cordulegaster heros au fost semnalate şi în bălţi, pe 

marginea râurilor. ( Banaduc, A., 2008). 

 

Larvele de libelule sunt remarcabili prădători în cadrul ecosistemelor acvatice. Genul 

Cordulegastrids este întâlnit în apele lotice, de obicei, în ecosistemele acvatice, la nivelul la care larvele 

traiesc îngropate superficial în substrat. Dezvoltarea larvară a cordulegastrids în Europa variază intre 2-

5 ani (Marczak, L.B., Richardson, J.S., Classen, M.C., 2006)  

 

S-a constatat că la nivelul Europei numarul speciilor de Odonate, potrivit Listei roşii, 5% dintre 

speciile de libelule din Europa prezintă riscul dispariţiei totale. Cauza principală este reducerea surselor 

de apă, mediu în care ele proliferează.  

  

Ca şi măsuri de conservare a acestei specii sunt necesare următoarele acţiuni: conservarea faciesului 

natural al râurilor şi a vegetatiei ripariene, păstrarea regimului natural al transportului sedimentelor, 

măsuri de protecţie împotriva poluarii habitatelor speciei, conservarea habitatelor ocupate de această 

specie.  

  

O altă masură eficientă pentru protecţia acestei acestei specii este aceea de a facilita canalele de 

dispersie. Dispersarea are un efect pozitiv asupra dinamicii populaţiei în special, cum este şi în cazul 

speciei Cordulegaste heros, atunci când populaţia ocupă un habitat neuniform. Un astfel de studiu a 

fost realizat de S. Angelibert, N. Giani; cu ajutorul metodei capturării-marcării-recapturării au putut 

estima legătura între trei populaţii neuniforme de odonate localizate pe trei iazuri. În urma studiului au 

putut identifica factorii care influenţau capacitatea de dispersie a celor trei populaţii: factorii abiotici (în 

special condiţiile meteorologice) care determinau numărul de zile în care dispersia este posibilă, 

diferenţele interspecifice iar al treilea factor este reprezentat de caracterul intraspecific (Angelibert, 

S.,Giani N., 2003) 
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Figura 12. Habitatele optime şi posibile pentru speciile analizate, la nivelul Parcului Natural Porţile de 

Fier 
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Proiectarea managementului integrat pentru speciile Lucanus cervus, Cordulegaster 

heros,  Rosalia alpina 
Presiuni 

antropice asupra 

speciei Lucanus 

cervus 

Consecinţele presiunii antropice Măsuri de 

prevenire/ameliora

re a efectelor 

impactului antropic 

asupra specei 

Mecanisme/metode/acţiu

ni de implementare 

Supraexploatarea 

resurselor 

lemnoase 

Reducerea habitatelor specifice 

(păduri de cvercinee) 

-măsuri 

economice; 

 

 

 

-măsuri legislative; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-măsuri juridice; 

 

 

 

-măsuri ecologice; 

-subvenţii pentru 

locuitori, în scopul de a 

reduce cantitatea de 

resurse forestiere 

exploatate; 

-respectarea  

prevederilor planului de 

management al parcului 

cu privire la activităţile 

permise şi restricţionate; 

-înăsprirea pazei la 

nivelul zonelor de 

conservare a speciei 

Lucanus cervus; 

-monitorizarea prin 

metode cât mai precise a 

activităţilor  din zonele 

forestiere; 

-aplicarea de sancţiuni 

pentru cei ce încalcă 

regulamentul parcului; 

-în măsura în care se 

poate, acţiuni de  

reabilitare, restaurare 

parţială sau totală a 

ecosistemelor afectate; 

Aplicarea unor 

tratamente 

necorespunzătoa

re împotriva 

dăunătorilor 

ecosistemelor 

forestiere( cu 

pesticide sau alte  

substanţe) 

Mutaţii, malformaţii, decese ale 

indivizilor de Lucanus cervus cu 

implicaţii genetice, biologice şi 

ecologice pe termen scurt şi lung 

-măsuri 

administrative; 

-cercetări privind 

sensibilitatea speciei la 

substanţele utilizate 

pentru combaterea şi 

prevenirea dăunătorilor; 

-utilizarea unor substanţe 

cât mai puţin dăunătoare 

speciei în cauză; 

-respectarea cantităţilor 

de substanţe necesare  

pentru prevenirea şi 

combaterea dăunătorilor; 

-utilizarea unor practici 

alternative pentru 
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combaterea dăunătorilor 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transporturi 

Fragmentarea habitatelor, ce 

determină: 

-creşterea efectului de margine, 

care măreşte expunerea la  

prădători dar şi probabilitatea 

contactului cu specia umană; 

-expunerea ridicată la boli; 

-modificarea condiţiilor biotice 

(temperatura,umiditate,luminozita

te) ce perturbă în special stadiile 

larvare; 

-împiedicarea dipersiei speciei, 

datorită “secţionării” rutelor de 

migraţie, cu efecte directe asupra 

supravieţurii; 

-divizarea populaţiilor, ce pot 

ajunge să dispară daca nu se pot 

adapta (daca au efectiv redus, 

daca variabilitatea genetică este 

mică etc); 

-limitarea reproducerii, ce poate 

determina pe termen lung 

extincţia; 

-limitarea accesului la anumite 

tipuri de hrană; 

-măsuri tehnico-

administrative; 

 

 

 

 

 

-măsuri biologice; 

 

 

 

 

-măsuri 

operaţionale; 

 

 

 

 

-măsuri legislative; 

-creearea unor canale, 

poduri, sau alte mijloace 

care să asigure migraţia 

speciei şi accesul 

acesteia la hrană; 

-asigurarea, pe cât 

posibil, a unor condiţii 

optime de supravieţuire 

prin păstrarea 

habitatelor, deşi 

fragmentate, la o stare 

cât mai apropiată de 

condiţia iniţială; 

-monitorizarea 

efectivului populaţiei 

pentru a oberva în timp 

util modificările ce apar, 

pentru a putea fi luate 

măsuri urgente; 

-respectarea 

regulamentului cu privire 

la perturbarea habitatelor 

şi speciilor; 

 

Educaţie 

ecologică 

lacunară 

-colecţionarea exemplarelor de 

Lucanus cervus în număr din ce în 

ce mai mare; 

-manipularea necorespunzătoare a 

exemplarelor de Lucanus cervus, 

ce poate duce la răniri sau chiar 

decese ale indivizilor; 

-perturbarea stadiilor evolutive; 

-măsuri 

informaţionale; 

 

 

 

 

 

 

-măsuri legislative 

şi administrative; 

 

 

 

-măsuri juridice; 

-informarea populaţiei 

umane cu privire la 

problemele pe care le pot 

provoca populaţiilor de 

Lucanus cervus în 

condiţiile suraexploatării 

indivizilor sau a 

manipulării incorecte; 

-realizarea unui 

“regulament” cu privire 

colecţionarea şi 

manipularea  specii 

Luvanus cervus, precum 

ţi la perioadele în care 

specia nu trebuie 

perturbată; 

-aplicarea de sancţiuni 

pentru nerespectarea 

condiţiilor prevăzute în  

regulamentul precizat 

anterior; 
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Presiuni 

antropice asupra 

speciei Rosalia 

alpina 

Consecinţele 

presiunii antropice 

Măsuri de 

prevenire/ameliorare a 

efectelor impactului 

antropic asupra speciei 

Mecanisme/metode/acţiuni de 

implementare 

Distrugerea 

habitatelor 

specifice speciei 

Rosalia alpina 

prin 

supraexploatarea 

resurselor 

forestiere 

-periclitarea 

supravieţuirii 

speciei  

 

-exploatarea forestieră 

conform legislaţiei în 

vigoare 

 

- legislaţie elaborată special 

pentru această zonă în funcţie 

de necesităţile de supravieţuire 

ale speciei Rosalia alpina 

Folosirea 

pesticidelor în 

exces si a 

substanţelor 

periculoase 

dăunătoare 

speciei 

-omorârea a 

numeroasi 

indivizi de 

Rosalia alpina 

-folosirea pesticidelor în 

cantităţi mai mici 

- folosirea unor tipuri de 

pesticide mai puţin 

dăunătoare 

- utilizarea pesticidelor în 

zone care nu afectează 

specia  

- educaţie ecologică  

- angajarea specialiştilor care 

pot stabili limita maximă 

admisă pentru diferite 

substanţe chimice în raport cu 

specia Rosalia alpina 

Eliminarea 

arborilor şi 

arbuştilor 

putreziţi din 

ecosistemul 

forestier 

-dispariţia 

habitatului natural 

al speciei Rosalia 

alpina 

 

-  menţinerea buştenilor 

putreziţi de fag ca adăpost 

pentru exemplarele de 

Rosalia alpina 

-monitoringul exemplarelor de 

fag putrezite 

-crearea unui habitat exclusiv 

pentru specia Rosalia alpina 

Distrugerea 

diversităţii 

biologice pentru 

sursa de hrană a 

speciei Rosalia 

alpina 

-dispariţia sursei 

de hrană a speciei 

-conservarea  

'in situ' a ecosistemelor şi 

habitatelor naturale şi 

menţinerea şi refacerea 

populaţiilor  

viabile de specii în mediul 

lor natural.  

 

-măsuri de management 

specifice pentru menţinerea 

biodiversităţii 
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Presiuni 

antropice asupra 

speciei 

Cordulegaster 

heros 

Consecinţele presiunii antropice Măsuri de 

prevenire/ameliora

re a efectelor 

impactului antropic 

asupra specei 

Mecanisme/metode/acţiu

ni de implementare 

Distrugerea 

lizierii padurilor 

Reducerea habitatelor specifice -măsuri legislative; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-măsuri juridice; 

 

 

 

-măsuri ecologice; 

-respectarea  

prevederilor planului de 

management al parcului 

cu privire la activităţile 

permise şi restricţionate; 

-înăsprirea pazei la 

nivelul zonelor de 

conservare a speciei 

Cordulegaster heros; 

-monitorizarea prin 

metode cât mai precise a 

activităţilor  din zona 

lizierei; 

-aplicarea de 

sancţiuni/amenzi pentru 

cei ce încalcă 

regulamentul parcului; 

-în măsura în care se 

poate, acţiuni de  

reabilitare,  restaurare 

parţială sau totală a 

ecosistemelor afectate; 

Aplicarea unor 

tratamente 

necorespunzătoa

re împotriva 

dăunătorilor 

ecosistemelor 

forestiere( cu 

pesticide sau alte  

substanţe) 

Mutaţii, malformaţii, reducerea 

efectivului indivizilor de 

Cordulegaster heros, cu implicaţii 

genetice, biologice şi ecologice pe 

termen scurt şi lung 

-măsuri 

administrative; 

-cercetări privind 

sensibilitatea speciei la 

substanţele utilizate 

pentru combaterea şi 

prevenirea dăunătorilor; 

 

-utilizarea unor substanţe 

cât mai puţin dăunătoare 

speciei în cauză; 

Extinderea  

zonelor degradate 

ocupate de 

Rosalia alpina 

 

-dispariţia 

habitatului natural 

al speciei Rosalia 

alpina 

 

-reabilitarea ecosistemelor şi 

a peisajelor  

-aplicarea prevederilor 

legislative existente;  

-restructurarea şi reabilitarea 

ecosistemelor şi a peisajelor 

degradate;  

-conştientizarea populaţiei 

asupra necesităţii reducerii 

suprafeţei ocupate de 

ecosistemele şi peisajele 

degradate.  
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-respectarea cantităţilor 

de substanţe necesare  

pentru prevenirea şi 

combaterea dăunătorilor; 

-utilizarea unor practici 

alternative pentru 

combaterea  

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transporturi 

Fragmentarea habitatelor, ce 

determină: 

-creşterea efectului de margine, 

care măreşte expunerea la  

prădători dar şi probabilitatea 

contactului cu specia umană; 

-expunerea ridicată la boli; 

-modificarea condiţiilor biotice 

(temperatura,umiditate,luminozita

te) ce perturbă în special stadiile 

larvare; 

-împiedicarea dipersiei speciei, 

datorită “secţionării” rutelor de 

migraţie, cu efecte directe asupra 

supravieţurii; 

-divizarea populaţiilor, ce pot 

ajunge să dispară daca nu se pot 

adapta (daca au efectiv redus, 

daca variabilitatea genetică este 

mică etc); 

-limitarea reproducerii, ce poate 

determina pe termen lung 

extincţia; 

-limitarea accesului la anumite 

tipuri de hrană; 

 

-măsuri tehnico-

administrative; 

 

 

 

 

 

-măsuri biologice; 

 

 

 

 

-măsuri 

operaţionale; 

 

 

 

 

-măsuri legislative; 

-creearea unor canale, 

poduri, sau alte mijloace 

care să asigure migraţia 

speciei şi accesul 

acesteia la hrană; 

-asigurarea, pe cât 

posibil, a unor condiţii 

optime de supravieţuire 

prin păstrarea 

habitatelor, deşi 

fragmentate, la o stare 

cât mai apropiată de 

condiţia iniţială; 

-monitorizarea 

efectivului populaţiei 

pentru a oberva în timp 

util modificările ce apar, 

pentru a putea fi luate 

măsuri urgente; 

-respectarea 

regulamentului cu privire 

la perturbarea habitatelor 

şi speciilor; 

 

Educaţie 

ecologică 

lacunară 

-colecţionarea exemplarelor de 

Cordulegaster heros în număr din 

ce în ce mai mare; 

-manipularea necorespunzătoare a 

exemplarelor de Cordulegaster 

heros, ce  

-perturbarea stadiilor evolutive; 

-măsuri 

informaţionale; 

 

 

 

 

 

 

 

-măsuri legislative 

şi administrative; 

 

 

 

-măsuri juridice; 

-informarea populaţiei 

umane cu privire la 

problemele pe care le pot 

provoca populaţiilor de 

Cordulegaster heros în 

condiţiile suraexploatării 

indivizilor sau a 

manipulării incorecte; 

-realizarea unui 

“regulament” cu privire 

colecţionarea şi 

manipularea  specii 

Cordulegaster heros, 

precum și la perioadele 

în care specia nu trebuie 
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perturbată; 

-aplicarea de sancţiuni 

pentru nerespectarea 

condiţiilor prevăzute în  

regulamentul precizat 

anterior; 

 

 

 

 

Figura 13. Ameninţări la adresa biodiversităţii, materializate prin efectul cel mai dăunator-fragmentarea 

habitatelor  
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Concluzii 

 

Pentru exercitarea unui management cât mai eficient şi pentru protecţia şi conservarea optimă a 

speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster heros,  Rosalia alpina trebuie luate în considerare atât 

ameninţările materializate din urma activităţilor antropice, cât şi caracteristicile biologice şi ecologice 

ale speciilor în cauză. Scopul planului de management este acela de a promova un model de gestiune 

care să permită conservarea speciei Lucanus cervus, Cordulegaster heros,  Rosalia alpina şi a 

habitatului său.  

 Planul de management urmăreşte  integrarea obiectivelor de conservare şi protecţie a speciilor 

şi habitatelor de interes national si comunitar, educaţia, informarea şi implicarea publicului în 

gestionarea patrimoniului parcului Natural Porţile de Fier.   

 Pentru a se putea pune în aplicare planul de management este importantă atitudinea 

comunităţilor locale, pe fondul numeroaselor probleme economice cu care se confruntă locuitorii 

judeţului Mehedinţi. Vor exista integrate în acest plan  acţiuni concrete pentru integrarea populaţiei 

locale în acţiunile promovate prin  planul de management  şi pentru crearea unei atitudini cooperante a 

acesteia. Comunităţile locale vor fi informate de informate de modalităţile de compensare a acţiunilor 

de conservare ce pot aduce prejudicii de natură materială prin această formă de gestionare a teritoriului. 

De altfel se vor corela acţiunile cu situaţia reală şi aplicarea măsurilor de către organismele autorizate.  
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Anexa I: anexele 3 și 4 ale OUG 57/2007 în care speciile Lucanus cervus, Cordulegaster heros,  

Rosalia alpina sunt listate  
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Fişă săptămânală de monitorizare a activităţilor în vederea auditării proiectului „Managementul 

speciilor  Lucanus cervus, Cordulegaster heros, Rosalia alpina în Parcul Natural Porţile de Fier” 

 

 

Saptamâna: 19 -26 aprilie                                                        Aviz Director proiect  Stan Maria-Alina 

                     

Nr. Descrierea activității 
efectuate 

Indicator 

de rezultat 

verificabil 

ziua Numărul total 

de ore 

Perioada de 

timp 

aproximativă 

Locul unde 

s‐a 

desfășurat 

activitate 

1. Bridging the gap 

between theNatura 

2000 regional 

conservation status 

and local 

conservation 

objectives 

 19 aprilie 30 min 08-08:30 acasă 

2. Applying species 

distribution modelling 

for the conservation 

of the threatened 

saproxylic Stag Beetle 

(Lucanus cervus) 

 19 aprilie 45 min 8:30-9:15 acasă 

3. The stag beetle: a 

collaborative 

conservation study 

across Europe 

 19 aprilie 30 min 9:15-9:45 acasă 

 Redactarea textului  19 aprilie 35 min 10:00-10:30 acasă 

4. Bionomics and 

distribution of the stag 

beetle, Lucanus 

cervus (L.) across 

Europe* 

 20 aprilie 1h 16:00-17:00 acasă 

5. Consultarea lucrarii cu 

titlul: Naturalitate si 

antropizare in Parcul 

Natural Portile de Fier 

 20 aprilie 2h 17:00-19:00 acasă 

 Redactare text  20 aprilie  15-17 acasă 

6. Radu, S., 2006, The 

Ecological Role of 

Deadwood in 

Natural Forests, 

Environmental 

Science, Nature 

Conservation, 3, 

Pages 137-141; 

 21 aprilie 1 h 09-10 acasă 
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7. Harvey, Deborah, 

Hawes, C., Gange, A., 

Finch, P., Chesmore, 

D., Farr, I., 2011, 

Development of non-

invasive monitoring 

methods for larvae 

and adults of the stag 

beetle, Lucanus 

cervus, Insect 

Conservation and 

Diversity, vol.4, 4-14 

 22 aprilie   acasă 

8. Chiriac, S., Sandu, 

R.M., Popa, V. - 

PLAN DE 

MANAGEMENT 

Aria protejată Lacul 

Negru 

 25 aprilie 2h 10:00-12:00 acasă 

 Redactare text  25 aprilie 45 min 11-11:20 acasă 

9. Fischer, A., Young, J., 

2007, Understanding 

mental constructs of 

biodiversity: 

Implications for 

biodiversity 

management and 

conservation, 

Biological 

Conservation 136, 271 

–282; 

 25 aprilie 1h 12-13 acasă 

10. Eyre, M.D., Luff, 

M.L., Woodward, 

J.C., Beetles 

(Coleoptera) on 

brownfield sites in 

England: An 

important 

conservation 

resource?, Journal of 

Insect Conservation, 

2003, Vol.7, Nr. 4, 

Pages 223-231 

 26 aprilie 1,30 h 10-10:30 acasă 
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Fişă săptămânală de monitorizare a activităţilor în vederea auditării proiectului „Managementul 

speciilor  Lucanus cervus, Cordulegaster heros, Rosalia alpina în Parcul Natural Porţile de Fier” 

 

 

Saptamâna: 27- 3 mai            Aviz Director proiect  Stan Maria-Alina 

 

Nr. Descrierea activității 
efectuate 

Indicator 

de rezultat 

verificabil 

ziua Numărul total 

de ore 

Perioada de 

timp 

aproximativă 

Locul unde 

s‐a 

desfășurat 

activitate 

1. Primack, R.,Pătroescu, 

M., Rozylowic, L., 

Ioja, C. (2008), 

Fundamentele 

conservării 

diversităţii biologice, 

Editura AGIR, 

Bucureşti; 

 27 aprilie 30min 22:00-22:30 acasă 

2. Marczak, L.B., 

Richardson, J.S., 

Classen, M.C., 2006, 

Life history 

phenology and 

sediment size 

association of the 

dragonfly 

Cordulegaster 

dorsalis (Odonata: 

Cordulegastridae) in 

an ephemeral habitat 

in southwestern 

British Columbia, 

Canadian Field 

Naturalist, 120(3), 

347–350; 

 27 aprilie 2,3 h 8:30-10:30 acasă 

3. Bhagwat S., Rutt C., 

2006, Sacred groves: 

potential for 

biodiversity 

managemen, 

Frontiers in Ecology 

and the Environment, 

4(10): 519–524; 

 28 aprilie 1 h 9:15-10:45 acasă 

 Redactarea textului   28 aprilie 30 h 12-12:30 acasă 

4. Russo, D, Cistrone, 

L., Garonna, A.P., 

 29 aprilie 1h 16:00-17:00 acasă 



33 

 

2010, Habitat 

selection by the 

highly endangered 

long-horned beetle 

Rosalia alpina in 

Southern Europe: a 

multiple spatial scale 

assessment, Journal 

of Insect 

Conservation; 

5. ANPM - PLANUL 

DE 

MANAGEMENT al 

Parcului Natural 

Porţile de Fier; 

 29 aprilie 1 h 17-18 acasă 

 Redactare text  29 aprilie 30 min 18-18:30 acasă 

6. Vedeld, P.,2002,The 

Process of Institution 

Building to Facilitate 

Local Biodiversity 

Management, 

Agricultural 

University of Norway, 

Noragric Working 

Paper No. 26. 

 30 aprilie 1 h 09-10 acasă 

 Redactare text   30 aprilie 20 min 11-11:20 acasă 

7. ANPM - PLANUL 

DE 

MANAGEMENT al 

Parcului Natural 

Porţile de Fier; 

 30 aprilie 30 min 12-12:30 acasă 

8. Vedeld, P., 2002, The 

Process of Institution 

Building to Facilitate 

Local Biodiversity 

Management, 

Agricultural 

University of Norway, 

Noragric Working 

Paper No. 26. 

 31 aprilie 1h 16-17 acasă 

9. Angelibert, S., Giani, 

N., 2003, Dispersal 

characteristics of 

three odonate species 

in a patchy habitat, 

Ecography, Vol. 26, 

 31 aprilie 45 min 17-17:45 acasă 
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Pages: 13-20 

 

 Fişă săptămânală de monitorizare a activităţilor în vederea auditării proiectului „Managementul 

speciilor  Lucanus cervus, Cordulegaster heros, Rosalia alpina în Parcul Natural Porţile de Fier” 

 

Saptamâna:4-12 mai           Aviz Director proiect  Stan Maria-Alina 

 

Nr. Descrierea activității 
efectuate 

Indicator 

de 

rezultat 

verificab

il 

ziua Numărul total de 

ore 

Perioada de 

timp 

aproximativ

ă 

Locul unde 

s‐a 

desfășurat 

activitate 

1. Michalcewicz, J.,M 

Ciach - Polish Journal 

of Entomology  2011 – 

Versita; 

 4 mai  1h 17-18 acasă 

2. Necşuliu, R.,  2007, 

Gestiunea socială a 

parcurilor naturale-

Studiu de caz: Parcul 

Natural Porţile de 

Fier, Editura 

Universitară, Bucureşti; 

 

 4 mai 30 min 18-18:30 acasă 

 Redactarea textului  4 mai 2h 19-21 acasă 

3. Banaduc, A., 2008, 

NATURA 2000 In 

Romania, Species Fact 

Sheets; 

 

 5 mai  30 min 9:15-9:45 acasă 

 Comisia Europeană de 

Mediu, 2010, Natura 

2000 în Regiunea 

Alpina, accesat la data 

6.05.2011 

 6 mai 30 min 10-10:30 acasă 

4. Cogâlniceanu, D., 1999, 

Managementul 

capitalului natural, Ed. 

Ars Docendi; 

 6 mai 30 min 16:00-16:30 acasă 

5. .Davis, F., Stoms, D., 

Church, R., Okin, W., 

Johnson, N., 1996, 

Selecting Biodiversity 

Management Area, 

Sierra Nevada 

Ecosystem Project: 

 6 mai 2h 14-16:00  acasă 
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Final report to 

Congress, vol. II 

 Redactarea textului  6 mai 2h 19-21 acasă 

 Centrul de Cercetare şi 

Efectuare a Studiilor de 

Impact, 2004, Parcul 

Natural Porţile de 

Fier, Editura 

Universitară, Bucureşti 

 7 mai 30 15-15:30 acasă 

6. Ciach, M., 

Michalcewic, J, , 2007, 

Polish Journal of 

Entomology 

 7 mai 2 h 09-11 acasă 

 Louette, G., Dries, A., 

Peter, Anselin, A., 

Devos, K., Sannen, K.,  

Landuyt, W., Desire, P., 

Hoffmann, M., 2011, 

Bridging the gap 

between the Natura 

2000 regional 

conservation status 

and local conservation 

objectives, Journal for 

Natura Conservation , 

vol.30, 1-12 

 8 mai  1 h 20-21 acasă 

 Redactare text  8 mai 30 min 19-19:30 acasă 

 R.N.P.Romsilva-

Administraţia Parcului 

Natural Porţile de Fier 

R.A., 2010, Planul de 

management al 

Parcului Natural 

Porţile de Fier,  

 9 mai 30 min 13-13:30 acasă 

 Redactarea textului  9 mai 1h 13-14 acasă 

 Asociaţia pentru 

conservarea Diversităţii 

Biologice Focşani, 

2010,  Plan de 

Management 

Rezervaţia Naturală 

Poiana Munţiorul, 

accesat la data 

10.05.2011 

 10 mai 45 min 22-22:45 acasă 
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 Vădineanu, A., 2004, 

Managementul 

dezvoltării: o abordare 

ecosistemică, Editura 

Ars Docendi, Bucureşti; 

 11 mai 

 

 

 

 

 

30 min 14-14:30 acasă 

 Vădineanu, A., 1999, 

Dezvoltare durabilă: 

teorie şi practică, vol. I, 

II, Ed. Universităţii 

Bucureşti 

 11 mai 20 min 15-15:20 acasă 

 Cizek, L., 

Schlaghamerský, J., 

Bořucký, J., Hauck, D., 

Helešic, J., 200, Alpine 

Longhorn Rosalia 

alpina (Coleoptera: 

Cerambycidae) 

spreads to the 

lowlands of Central 

Europe, Entomologica 

Fennica 

 12 mai 45 min 19-19:45 acasă 

 Redactarea textului  12 mai 3 h 19-22 acasă 

 Realizare şi prelucrare 

hărţi utiliând programul 

ArcGis 

 13-14 

mai 

8 ore 17-01 acasă 

 

 

Numele și semnătura:      

Stan Maria Alina (director de proiect): 

Gogoanță Amira 

Băntoiu Anca 

 


