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Factorul antropic 
(recoltarea haotică a 
plantelor, incendierea 
pajiștilor, fertilizarea 

chimică a solului, 
pășunatul intensiv, cositul 

mecanizat); pătrunderea de 
specii invazive; extinderea 
tufărișurilor; ruderalizarea 

vegetaţiei

Exploatarea 
intensivă și neecologică 

a masei lemnoase; practicile 
de silvicultură de înlăturare a 
lemnului mort și a uscăturilor 

din păduri; introducerea în habitate 
de substanţe chimice; capturarea 
pentru colecţii sau pentru simpla 

observare asociată cu o manipulare 
necorespunzătoare, care duce la 

accidentarea sau moartea 
insectei)

Vidra (Lutra lutra)
Trăiește în râuri, lacuri, mlaștini, fiecare individ deţinând 
un teritoriu de vânătoare propriu. Necesită vegetaţie bo-
gată pe malul apelor și se poate folosi de scorburile, cav-
ităţile, vizuinile părăsite de vulpi sau bursuci.  Lungimea 
teritoriului de vânătoare de-a lungul cursurilor de apă 
poate să fie de 7 km la female și de 15 km la masculi. Un 
exemplar adult trebuie să consume aproximativ 1-1,5 kg 
de pește într-o noapte, această cantitate corespunzând cu 
15% din greutatea lui. Pe lângă pești, mai consumă și amfi-
bieni. Vidra se poate reproduce în orice perioadă a anului. 
Femela naște de obicei 2-3 pui într-o vizuină subterană, 
iar aceștia ajung la maturitatea sexuală la vârsta de 2 ani. 
Mulţi nu apucă să trăiască mai mult de 3 ani deoarece ajung 
victimele accidentelor rutiere, poluării apei sau foametei.

Identificată pe toată suprafaţa sitului, dar mai bine reprezentată 
în partea central-vestică.

Deranjarea/dispariţia locurilor de naștere a puilor și frag-
mentarea culoarelor ecologice (de deplasare), prin tăierea 
vegetaţiei ripariene (pădurile de luncă) în scopul drenării și 
prin alte activităţi, precum pășunatul; reducerea efectivelor 
speciilor de pradă – pești, din cauza barajelor, regular-
izărilor și poluării râurilor.

Clopoțelul (Adenophora lilifolia)
Trăiește la margini de pădure, în tufărișuri, păduri, 
pășuni și fâneţe umede, uneori și în pajiști uscate. Este 
o  specie perenă care înflorește în lunile iulie-august.

Apold, Roadeș-Bunești

Stânjenelul de stepă (Iris aphylla)
Specie perenă care înflorește în lunile 
mai-iunie. Răspândită din zona de sil-
vostepă până în etajul gorunului prin 
pajiști uscate, deluroase și însorite, în 
locuri nisipo-pietroase și pe teren ero-
dat, cu soluri care se usucă puternic în 
timpul sezonului de vegetaţie.

În jurul localităţilor Bunești, Daneș 
și Mălâncrav.

Capul șarpelui (Echium russicum)
Trăiește în pajiștile stepice, aride, bine 
conservate. Pajiștile însorite pe delurile 
uscate ale Târnavelor, instalate pe 
soluri neutre și sărace în minerale de 
azot. Nu rezistă la supra-pășunat.

În jurul localităţilor Apold, Biertan, 
Brădeni, Movile, Noiștat, Saschiz, 
Sighișoara, Laslea, Biertan.

DIVERSITATEA
NATURALĂ

din zona 
Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt

Note:
1. Toate habitatele și speciile ilustrate aici sunt de interes european (Natura 2000). Acestea, dar și altele au fost studiate prin metode științifice derulate în teren în decurs de 3 ani (2011-2014) de către experți din mai multe organizații cu renume din România, după cum urmează: Fundația ADEPT - habitatele de pajiști și tufărișuri, Mihai Eminescu Trust - amfibieni, reptile, parte din habitate acvatice, Ecotur - pești, habitate acvatice de-a lungul apelor curgătoare, Grupul Milvus și Asociația pentru Protecția Liliecilor din România - 

păsări, mamifere, chiroptere, Forest Design - habitate de pădure.
2 Materialul de față ilustrează diversitatea naturală din această zonă, însă nu are pretenția de a fi exhaustiv – acest lucru ar fi o misiune aproape imposibilă, având în vedere mărimea ariei – peste 267.000 ha – dar și presiunile antropice și evoluția naturală a ecosistemelor.

SPECII >>

Tufărișuri continentale cu migdal pitic și vișinel
Apar pe versanţi abrupţi însoriţi, mai ales în partea superioară a acestora. 
Migdalului pitic îi plac activităţile antopice ce răscolesc și afânează solul 
versanţilor abrupţi, fapt ce încurajează răspândirea acestuia.
Specii caracteristice: păiușul de stepă, stânjenelul de stepă, dumbeţul, 
lucerna, iarba-osului și altele.
Valoare de conservare mare, habitate rare, periclitate
Presiuni/amenințări: supra-pășunatul cu ovine, defrișarea și incend-
ierea lor în scopul extinderii pășunilor de oi, practicată frecvent de ciobani.

Fânețe de altitudine joasă cu coada vulpii și sorbestrea
Acest tip de habitat cuprinde fâneţe bogate în specii, dezvoltate pe 
soluri slab până la moderat fertilizate, din zona de câmpie până în eta-
jul submontan. Preferă versanţii slab și mediu înclinaţi, cu  expoziţie 
sudică și sud-estică, la altitudini de 350–700m. Aceste pajiști, exp-
loatate extensiv, sunt bogate în plante cu flori și nu sunt cosite înainte 
ca gramineele să înflorească și după aceea - numai o dată sau de două 
ori pe an. Dacă practicile de exploatare devin intensive, cu utilizarea 
abundentă a îngrășămintelor, diversitatea speciilor scade rapid.
Valoare de conservare medie
Presiuni/amenințări: târlirea, care determină înlocuirea comu-
nităţilor de pajiști cu alte tipuri de comunităţi vegetale, cositul mai 
devreme de sfârșitul lunii iulie, abandonarea pajiștilor prin încetarea 
activităţilor pastorale, culegerea plantelor rare și cu valoare economică  
(medicinale și melifere), folosirea de ierbicide și îngrășăminte chimice, 
extinderea populaţiilor de specii invazive.

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte
Principalele specii care cresc în acest habitat sunt angelica de pădure, 
pipirigul. Cresc în condiţii de mare umiditate, de-a lungul cursurilor 
de apă (lunci umede) și lizierelor forestiere (marginilor de pădure).
Valoare de conservare redusă
Presiuni/amenințări: abandonarea pajiștilor prin încetarea ac-
tivităţilor pastorale, culegerea plantelor rare și cu valoare economică  
(medicinale și melifere), folosirea de ierbicide și îngrășăminte 
chimice, extinderea populaţiilor de specii invazive.

Fluturele de muștar (Leptidea morsei major)
Trăiește în luminișuri și rariști de păduri de foioase, de preferinţă din zona colinar-sub-
montană. Luminișurile bogate în specii de plante din genul Lathyrus constituie habitatul 
principal. Florile de Lathyrus constituie  principală sursă de nectar. Ouăle sunt depuse 
izolat pe frunzele sau tulpinile acestor plante, pe care se dezvoltă apoi și larvele.

În imprejurimile localităţilor Viscri, Roadeș, Daia, Bunești si Meșendorf.

Distrugerea habitatelor; drenajele; pesticidele; supra-pășunatul și incendierea vegetaţiei 
uscate toamna și primăvara; pășunatul în pădure.

Croitorul mare al lemnului de stejar (Cerambyx cerdo)
Preferă arborii doborâţi sau arborii bătrâni, cu scorburi și crengi uscate. 
Adulţii zboară pe perioada verii, în serile călduroase. În rest, în timpul zilei 
adulţii stau pe tulpinile arborilor, ori adăpostiţi în scorburi și crăpături.

Doar două exemplare identificate în Pădurea Rotunda din apropierea 
localităţilor Bunești și Meșendorf, precum și în Valea Albeștiului.

Pustnicul (Osmoderma eremita)
Preferă arbori vechi de stejar, măr, păr 
sălbatic, tei pucios care prezintă scorburi 
vechi, trăind numai în lemnul putred din 
scorburi, acolo unde umiditatea este mai 
ridicată. Specie nocturnă sau diurnă care 
consumă putregai  de la diverse specii de 
arbori, dar în special fag. Zboară din mai 
până în septembrie. Este o specie priori-
tară, foarte bună indicatoare a habitatelor 
naturale, păduri cu arbori vechi.

Platoul Breite-Sighișoara, platoul Fișer, 
platoul Roadeș, pajiștea cu stejari seculari 
Cloașterf.

Rădașca (Lucanus cervus)
Trăiește în păduri de foioase (bătrâne, cu arbori uscaţi și lemn 
mort). Biologia rădașcăi se derulează pe 4-5 ani, în funcţie de 
condiţiile climatice locale, larvele trăind în solul bogat în humus 
sau mai des în lemn de foioase putrezit, în scorburi de stejari, 
goruni, peri sau nuci bătrâni. Adulţii se hrănesc cu sucurile 
dulci de pe copaci și trăiesc doar o vară; ei sunt activi și zboară 
la crepuscul sau în întunericul coronamentului pădurilor, din 
iunie până în septembrie. Gradul de dispersie a indivizilor este 
de până la 1 km pentru femele și până la 3 km pentru masculi.

General răspândită în sit însă, după numărul indivizilor înreg-
istraţi,  nivelul populaţiilor este unul scăzut; Viscri, Mesendorf, 
Vânători, Valea Dăii.

Țestoasa de apă europeană (Emys orbicularis)
Singura ţestoasă de apă indigenă din România. Specia a fost considerată o prezenţă obișnuită a habitatelor 
umede până în prima parte a secolului XX. Distrugerea și fragmentarea acestora din anii ’50-’90 a dus la 
restrângerea distribuţiei speciei. În regiunile dezvoltate, industriale, local este extinctă; unde apare, este rară 
și a ajuns în pragul extincţiei. În zonele puţin dezvoltate cu habitate seminaturale, specia prosperă, dar doar 
în tipurile de habitate preferate, în celelalte lipsind sau fiind rară. Apare de la șes până în zona deluroasă, între 
altitudinile 0-800 m. În zona montană poate urca în văile cu climat cald. Acvatică tot anul, părăsește apa în sco-
puri de reproducere sau în cazul deteriorării habitatelor acvatice. Preferă bazinele de ape cu dimensiuni mari, 
permanente, stagnante sau ușor curgătoare, dar deseori apare și în ape temporare. Habitatul acvatic trebuie să 
conţină pești, vegetaţie și nevertebrate; de asemenea, trebuie să existe lemn mort la malul apei. Masculii ating 
maturitatea sexuală la 5-7 ani, iar femelele mai târziu. Acestea sunt fidele locurilor de depunere a ouălor, ce sunt 
zone înclinate, însorite cu un sol nisipos, afânat. Numărul ouălor depuse este între 2-20. 

Apare insular, cu populaţii foarte mici, fiind astfel extrem de vulnerabilă.

Distrugerea malurilor zonelor umede, arderile de stuf, colectarea de către oameni, regularizarea apelor 
curgătoare.

Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) 
Specie de dimensiuni mici, tipică bălţilor temporare. În situl Natura 2000 
aceste habitate acvatice sunt reprezentate de bălţi create în urma activităţii 
umane (în urma căruţelor sau a tractoarelor) și pășunatului cu bivoli și vite. 
Ocupă habitate deschise cât și împădurite. Ca habitate terestre preferă vege-
taţia nativă, însă este prezentă și în peisaje agricole cu parcele mici de terenuri 
arabile. Din majoritatea ţărilor vest europene specia aproape că a dispărut. 
Populaţii viabile există încă în peisajele tradiţionale din estul Europei.

În situl Sighișoara-Târnava Mare a fost identificat în peste 600 de puncte, însă 
este prezent în toată zona, în cele mai diverse peisaje.

Scoica mică de râu (Unio crassus)
Trăiește în apele curgătoare sau stagnante din zonele de podiș, dealuri, de-
presiuni, mai rar de câmpie, în zonele cu substrat de nisip sau nisip și mâluri; 
trăiește în ape curate, cu cantităţi mici sau cel mult moderate de substanţe 
organice. Preferă zonele unde sedimentele sunt mai stabtile – în interiorul 
meandrelor sau în sectoarele unde viteza de curgere a apei este moderată.

Prezentă în pârâul Tocile, râul Hârtibaciu și pârâul Scroafa.

Poluarea apelor cu materii organice; modificarea albiilor - tăierea meandrelor 
și desecarea zonelor umede adiacente cursurilor de apă, îndiguirile și regular-
izările; diminuarea debitelor râurilor; poluarea; exploatările de balast. 

Tritonul cu creastă (Triturus cristatus)
Preferă bălţile permanente fără pești, bogate în vegetaţie, 
înconjurate de pajiști (fâneţuri, pășuni) și petece de 
pădure. Are o răspândire europeană, însă în ţările vestice 
este în declin din cauza distrugerii habtatelor și a introduc-
erii peștilor.

În situl Sighișoara-Târnava Mare a fost identificat în 80 de 
puncte, însă este prezent în toată zona.

Tritonul COMUN (Lissotriton vugaris ampelensis)
Specie endemică pentru această regiune, tritonul depinde de ha-
bitate acvatice  pentru reproducere, dezvoltarea larvelor, hrănire 
și de cele terestre pentru hrănire, iernare. Preferă o diversitate de 
bălţi temporare, fără pești.

În situl Sighișoara-Târnava Mare a fost identificat în mai mult 
de 100 de puncte, însă este răspândit în toată zona, în cele mai 
diverse peisaje.

Mreana vânătă (Barbus meridionalis)
Trăiește în habitatul de apă dulce, curgătoare; are nevoie de apă 
relativ rece și bine oxigenată, cu viteză de curgere moderată spre 
mare, fără cascade, cu substrat pietros sau nisipos. Este sensibilă 
la fenomenul de încărcare organică și poluare a apei.

Prezentă în râurile Olt, Cibin, Hârtibaciu, Târnava Mare, 
Șapartoc, Scroafa, Șaeș, Laslea, Biertan, Valchid.

Distrugerea/modificarea habitatelor (râurilor) - poluarea apei, 
întreruperea conectivităţii longitudinale a râurilor din cauza 
construcţiilor hidrotehnice sau poluării, regimul modificat de om 
al debitelor lichide și solide ale râurilor, distrugerea vegetaţiei 
(arbuști și arbori) din lungul râurilor și eroziunea corespun-
zătoare a terenurilor adiacente râului, transportul de sedimente 
în exces pe cursurile de apă și sedimentarea accentuată a patului 
albiei râului, exploatările de minerale din albiile râurilor.

Boarța (Rhodeus amarus)
Are nevoie în general de sectoare de râuri cu apă dulce încet curgătoare sau stagnante, de 
mică adâncime, cu fund mâlos. Reproducerea speciei depinde de prezenţa moluștelor.

Prezentă în râurile Olt, Cibin, Hârtibaciu, Târnava Mare, Scroafa, Șapartoc și Valea Dăii.

Distrugerea/reducerea semnificativă a habitatelor caracteristice din cauza regularizării 
cursurilor de apă; poluarea organică a determinat restrângerea distribuţiei populaţiilor 
de moluște de care depinde reproducerea speciei; poluarea.

Pietrar (Zingel zingel)
Trăiește în râuri cu apă relativ repede curgătoare și relativ adâncă, 
cu sectoare cu substrat de nisip, pietriș, argilă și resturi vegetale. Are 
nevoie de apă nepoluată și cu conţinut redus de materii organice.

Prezentă în râul Olt; în râul Târnava Mare specia a dispărut.

Distrugerea/modificarea habitatelor caracteristice, întreruperea 
conectivităţii longitudinale a râurilor din cauza construcţiilor hi-
drotehnice sau poluării; regularizarea râurilor și supra-exploatarea 
substratului albiei.

Păduri cu stejar pufos
Dispuse pe terenuri în pantă, cu orientare sudică, la altitudini cuprinse între 
400-700m, doar în situl Sighișoara-Târnava Mare, respectiv în Podișul Târna-
velor. Reprezintă 3 sferturi din toate pădurile de stejar pufos din România, fiind o 
emblemă a Transilvaniei. 
Stratul arborilor este compus din stejari pufoși (Quercus pubescens) exclusiv sau 
cu amestec de gorun, stejar pedunculat, jugastru, carpen, sorb, mojdren. Stratul 
arbuștilor e dezvoltat în grupe alternând cu porţiuni de pajiște. Găzduiesc plante 
rare precum orhideele, irisul sau frăsinelul. În zonele cu arboretele cele mai 
reprezentative - în jurul localităţilor Criș, Stejăreni, Dumbrăveni s-au instituit în 
scop de protecţie rezervaţii naturale: „Pădurea de stejar pufos de la Criș-Stejăre-
ni” și „Pădurea de stejar pufos de la Dumbrăveni”. 
Valoare de conservare foarte mare, habitate rare
Presiuni/amenințări: situaţia neclară a proprietăţilor și fărâmiţarea 
lor; incendiile; speciile invazive - salcâmul; introducerea altor specii 
- pinul silvestru și pinul negru; pășunatul pe suprafeţe limitrofe 
pășunilor și fâneţelor; depozitarea neadecvată a deșeurilor și 
extracţia materialelor de construcţie - argila și nisipul.

Lupul (Canis lupus)
Lupul are nevoie de păduri pentru hrană, 
reproducere, adăpost și pentru creșterea 
puilor – sunt preferate pădurile bătrâne 
de stejar, stejar cu gorun, fag sau mixte cu 
fag; de asemenea, are nevoie de pajiști și 
tufărișuri care oferă loc de odihnă/pândă a 
speciilor de pradă. Se hrănește cu ungulate 
(căprioare, cerbi, mistreţi) și cu specii de 
talie mică (iepuri, castori). Condiţiile optime 
de trai sunt de 4 lupi la 100 – 200 km2, cu 7-10 exemplare de căprioară/
km2 sau 3 cerbi/km2  sau 4-5 mistreţi/km2. 

Lupii trăiesc în haite, care sunt teritoriale; indivizii singuratici sunt vânaţi 
de haitele rezidente. De obicei în cadrul haitei se reproduce doar perechea 
dominantă (alfa), în perioada februarie-martie, iar locul pentru nașterea 
puilor este ales de femela alfa; în perioada următoare acest loc devine 
centrul activităţilor haitei. În medie, femela naște 6 pui, iar la creșterea lor 
participă întreaga haită. Primii 3 ani din viaţă sunt cei mai critici pentru 
lupi, numai o mică parte din ei ajungând la maturitate. Lupii dominanţi 
ajunși la maturitate ori încearcă să-și câștige rolul de conducător, ori își 
părăsesc haita. Populaţia de lupi se și autoreglează din cauza nevoilor 
teritoriale, a concurenţei dintre haite, a caracteristicilor de  reproducere și 
a agresivităţii teritoriale.

Sud-vestul și nord-estul zonei. 

Exploatarea pădurilor cu arbori bătrâni, din zonele cu relief accidentat; 
activităţile de pășunat (animalele traversează și pășunează foarte des și 
în păduri, or lupilor le trebuie un teritoriu netulburat cu o rază de minim 
500m pentru reproducere); reducerea speciilor de pradă (vânarea 
ungulatelor); curăţarea totală sau parţială a pajiștilor de tufișuri; 
degradarea/pierdea habitatului din cauza drumurilor cu trafic intens, 
construcţiilor, lucrărilor forestiere, extinderii spaţiilor urbane; reducerea 
conectivităţii între habitate prin dispariţia fâșiilor de arbuști care leagă 
două habitate forestiere sau prin exploatarea fâșiilor de tufișuri de lângă 
apele curgătoare; braconajul.

Ursul (Ursus arctos)
Ursul are nevoie de păduri pentru hrană, reproducere, adăpost și pentru creșterea puilor – sunt preferate pădurile bătrâne de stejar, stejar cu gorun, fag sau mixte cu fag; de asemenea, 
are nevoie de pajiști și tufărișuri care oferă loc de odihnă/pândă a speciilor de pradă. Urșii trăiesc în medie 20-25 ani și duc o viaţă solitară, cu excepţia perioadei de împerechere. Pe 
teritoriile cu hrană abundentă se pot observa mai multe exemplare, dar în acest caz între ei există o ierarhie strictă. Deși ursul este în primul rând un animal de pradă, el s-a adaptat și la 
digestia hranei vegetale: primăvara consumă ierburi proaspete, lăstari, insecte și larvele acestora, rozătoare și seminţele stocate în cuiburile acestora, fructe sălbatice rămase din toamnă; 
vara se hrănește cu fructele de pădure coapte, insecte (furnici, albine, viespi) și larvele acestora, mamifere mici și nou-născuţii ungulatelor (căprioare, cerbi), animale domestice care 
nu sunt în stare să se apere/să fugă; toamna, pe lângă fructe, consumă și seminţele diferitelor plante cu valoare nutritivă ridicată (jir, ghindă, pere, eventual alune, nuci). Toamna ursul 
devine deosebit de lacom pentru a supravieţui perioadei de hibernare și pentru ca femelele să-și poată alăpta puii. Din punct de vedere al reproducerii, ursul nu este o specie prolifică: 
începe să se reproducă la vârsta de 4-6 ani, de regulă în perioada mai-iulie, iar în condiţii optime femelele nasc o dată la 2-3 ani câte 2-3 pui care depind în totalitate de ursoaică.

Urșii sunt distribuiţi în tot situl, cu densitate mai mare în partea de nord și de sud, în zone cu mai multe păduri.

Deranjarea/dispariţia locurilor de naștere a puilor prin exploatarea pădurilor cu arbori bătrâni și prin pășunat; dispariţia locurilor de hrănire prin exploatarea pădurilor, 
curăţarea totală sau parţială a pajiștilor de tufișuri, pășunat; pierderea habitatului și reducerea conectivităţii dintre habitate din cauza extinderii drumurilor cu trafic intens, 
a zonelor urbane, construcţiilor, din cauza dispariţiei fâșiilor de arbuști care leagă două habitate forestiere și exploatării fâșiilor de tufișuri de lângă apele curgătoare.

Vânturelul de seară (Falco vespertinus)
Apare mai ales în zone cu teren deschis, cu pâlcuri de arbori, în 
silvostepe, în lunci și pășuni cu arbori. Evită pădurile închise 
și zona montană. În hrana adulţilor predomină insectele, la 
care se adaugă amfibieni, reptile, mamifere mici și mai rar, 
păsări de talie mică. Este singura pasăre răpitoare de la noi 
care cuibărește colonial, iar cel mai adesea folosește cuiburi de 
coţofană și de cioară de semănătură; uneori ocupă și scorburi 
largi. Plecarea spre Africa începe spre mijlocul lunii august și 
se termină la mijlocul lunii octombrie, iar întoarcerea are loc 
la sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai. I se mai spune și 
Șoimuleţ de seară. 

Lacurile de la Brădeni și jumătatea sudică a sitului.

Reducerea efectivelor speciilor de pradă din cauza incendierii 
pajiștilor; reducerea efectivelor insectelor din cauza folosirii 
insecticidelor și pesticidelor; defrisarea pâlcurilor de copaci din 
zonele de cuibărit; braconajul.

Acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
Pasăre răpitoare de zi ce preferă pădurile de foioase și 
de rășinoase bătrâne din zonele de deal și din munţii joși, 
cuibărind de obicei aproape de marginea pădurii sau în 
vecinătatea unei poieni. Se hrănește cu șoareci, veveriţe, 
amfibieni, păsări (ciocârlii, vrăbii, prepeliţe), reptile și lăcuste 
în fâneţe, pășuni, terenuri arabile și alte zone deschise și 
evită culturile înalte (porumbul, floarea soarelui, rapiţa). În 
septembrie pleacă în Africa de sud și centrală și se întoarce 
în ţara noastră, de regulă la același cuib, în martie-aprilie.

Podișul Hârtibaciului – zona sudică Chirpăr-Săsăuș, respectiv 
în zona Dacia-Jibert-Lovnic.

Dispariţia locurilor de cuibărit prin exploatarea pădurilor cu arbori bătrâni; 
dispariţia habitatelor de hrănire din cauza dezvoltării necontrolate a infra-
structurii, împăduririi pajiștilor sau a transformării lor în terenuri arabile; 
reducerea efectivelor speciilor de pradă din cauza incendierii pajiștilor și 
a folosirii insecticidelor și pesticidelor; degradarea habitatului din cauza 
supra-pășunatului.

Alte păsări răpitoare de zi importante din zonă: șerparul 
(Circaetus gallicus), viesparul (Pernis apivorus).

Cristelul de câmp (Crex crex) 
Specie migratoare care iernează în Africa și se întoarce în ţară în 
aprilie și care preferă zonele joase cu vegetaţie ierboasă densă. 
Cuibărește în scobituri în sol, preponderent în fâneţe, dar și în 
pășuni sau pe terenuri agricole, în lanuri de cereale sau de lucernă. 
Este omnivor - mănâncă nevertebrate mici, insecte, moluște, păian-
jeni, râme, dar și broscuţe, frunzele plantelor, muguri sau seminţe.

Partea nord-vestică a sitului, zona lacurilor Brădeni, zona 
Bunești-Viscri, Valea Hârtibaciului și partea inferioară a afluenţilor 
săi, lunca Oltului.

Anumite practici de cosit (mecanizat, cu utilaje agricole de peste 
350 kg, timpuriu – înainte de 31 iulie, în spirală dinspre exterior 
spre interiorul parcelei, cosirea integrală a parcelei); incendierea 
pajiștilor; distrugerea și/sau degradarea habitatelor de cuibărit 
din cauza drenării, desecării sau poluării zonelor umede, și 
a habitatelor de hrănire din cauza dezvoltării necontrolate a 
infrastructurii, a răspândirii stânelor și a împăduririi pajiștilor; 
reducerea efectivelor insectelor din cauza incendierii pajiștilor și a 
folosirii insecticidelor și pesticidelor.

Fluturele auriu (Euphydryas aurinia)
Trăiește pe pajiștile umede, bogate în floarea-văduvelor. Pentru 
nectar, fluturii vizitează mai ales florile galbene. Ouăle sunt depuse 
tot pe floarea-văduvelor, în grămezi cu straturi suprapuse, pe faţa 
inferioară a frunzei. Larvele trăiesc în cuiburi formate pe plantă, 
unde și iernează. 

În împrejurimile localităţilor Viscri, Roadeș, Daia, Bunești, Meșen-
dorf, Saschiz, Mihai Viteazu.

Distrugerea habitatelor, drenajele; pesticidele; supra-pășunatul 
și incendierea vegetaţiei uscate toamna și primăvara; degradarea 
structurilor de pajiști mai ales din marginea pădurilor și luminișu-
rile din interiorul pădurii; pășunatul intensiv în marginea pădurilor 
și în pajiștile cu floarea-văduvelor și sipică.

Fluturele de foc al măcrișului (Lycaena dispar rutila)
Specie caracteristică malurilor de ape curgătoare sau stătătoare, zonelor înmlăștinite 
dar prezentă și în alte zone umede în care vegetează specii de plante din genul 
Rumex (măcriș). Zboară din mai până în septembrie. Ouăle sunt depuse în 
grămăjoare pe diverse specii de măcriș. O femelă poate depune până la 500 de ouă.

În lungul pâraielor și in majoritatea pajiștilor umede în apropierea 
localităţilor Viscri, Roadeș, Meșendorf, Saschiz, Valea Dăii, Valea 
Șapartocului, Angofa, Aurel Vlaicu, Cloașterf, Criţ, Brădeni.

Distrugerea habitatelor; drenajele; pesticidele; supra-pășunatul și 
incendierea vegetaţiei uscate toamna și primăvara.

Albăstrelul argintiu al furnicilor (Maculinea teleius)
Habitatele tipice din Transilvania sunt pajiștile și 
fâneţele umede, cosite manual, cu iarbă-albastră și 
jaleș. Ouăle sunt depuse pe florile încă nedeschise 
ale acestor plante. Larvele coboară la sol unde atrag 
furnicile din genul Myrmica. După ritualul de adopţie, 
larva este transportată în furnicar, unde se hrănește 
cu ouă sau larve de furnici. Populaţiile de albăstrel 
argintiu sunt extrem de fidele locului, distanţa maximă 
de zbor fiind de numai 300m.  

O populaţie extrem de puternică a fost identificată în 
apropierea localităţilor Jibert și Daia; de asemenea, spe-
cia a mai fost identificată în jurul localităţilor Cloașterf, 
Criș, Roadeș și Angofa.

Distrugerea habitatelor; drenajele; pesticidele și 
fertilizarea; supra-pășunatul și incendierea vegetaţiei 
uscate toamna și primăvara; înlocuirea utilizării 
tradiţionale, extensive a pajiștilor cu modalităţi 
intensive; înlocuirea cosirilor unice, manuale, cu 
cele multiple, mecanizate; abandonul terenurilor și 
favorizarea dezvoltării tufărișului, împăduririle.

Fluturele Roș-galben de mur (Callimorpha quadripunctaria)
Trăiește în lungul apelor curgătoare, păduri de luncă, zăvoaie, margini de pădure sau luminișuri, 
stâncării și canioane, în lungul drumurilor forestiere, a șoselelor nemodernizate, în locuri calde, 
însorite, ușor umede, cu plante înflorite toată vara, la altitudini de la 700 până la 1000m. Preferă 
vegetaţia înaltă bogată în cânepa-codrului, busuioc-de-pădure, boz, jaleș, pălămidă, cu nectarul 
cărora se hrănește. Zboară din iulie până în august. Populaţia e considerată robustă și stabilă.

În majoritatea localităţilor din interiorul sitului, în lungul pâraielor și la margini de pădure semi-
umbrite. Valea Sapartocului: Angofa, Stejăreni, Mihai Viteazu, Roadeș, Criș, Apold, Bunești, Viscri.

Distrugerea habitatelor din cauza măsurilor de igienizare și tăiere a arborilor din lungul apelor 
curgătoare din regiunea colinar-submontană; drenajele, pesticidele din agricultură și silvicultură; 
supra-pășunatul și incendierea vegetaţiei uscate toamna și primăvara.

Porcușorul de nisip (Gobio kessleri)
Are nevoie în general de sectoare de râu puţin 
adânci cu viteză de curgere a apei moderată 
spre mare, cu substrat alcătuit din pietriș, ni-
sip și resturi vegetale. Este sensibil la poluare 
și la reducerea nivelului apei din albia râului.

Prezent în râurile Olt, Cibin, Hârtibaciu, 
Târnava Mare, Șapartoc, Scroafa.

Distrugerea/modificarea habitatelor 
(râurilor) - poluarea apei, întreruperea 
conectivităţii longitudinale a râurilor din 
cauza construcţiilor hidrotehnice sau poluării, 
eroziunea terenurilor adiacente râului și 
sedimentarea accentuată cu mâl a patului 
albiei râului ca rezultat al practicilor agricole 
și al deteriorării vegetaţiei (arbuști și arbori) 
din lungul râurilor; diminuarea debitelor 
lichide și creșterea procentuală a debitelor 
solide ale râurilor; regularizarea râurilor și 
supra-exploatarea substratului albiei.

27 specii de mamifere,  
din care 5 de interes european

26 specii de lilieci = 84% din totalul  
speciilor cunoscute din România, 

10 dintre ele fiind de interes 
european

225 specii observate = 60% din 
totalul speciilor observate în 
România, din care 42 specii de 

interes european și 76 de interes 
național

 circa 600 de specii, din care 
6 de interes european și 22 

de interes național

7 specii de pești și 
o specie de scoică 

de importanță europeană 

peste 1.000 specii vegetale = 
aprox. 30% din flora României, 

din care 10 taxoni de interes 
european și 77 taxoni de interes 

naţional

Liliacul urecheat cenușiu (Plecotus austriacus)
Are între 4-6 cm și și este o specie caracteristică pentru zona de deal, cu așezări 
rurale, grădini, livezi, terenuri agricole utilizate în mod extensiv. Elementele 
sale caracteristice sunt urechile legate între ele printr-o membrană de piele 
și culoarea predominant cenușie. Liliecii sunt activi noaptea și consumă 
insecte; pentru unele tipuri de insecte, ei sunt singurii dușmani naturali, ceea 
ce înseamnă că liliecii ocupă un loc important în lanţul trofic și în protejarea 
culturilor agricole de dăunători. Țin, practic, locul unui insecticid chimic. 
Experţii spun că dispariţia sau reducerea efectivelor de lilieci ar conduce la 
explozia populaţiilor de insecte, ceea ce ar influenţa funcţionarea ecosistemelor 
și derularea în condiţii normale a activităţilor agricole.

Folosirea pesticidelor, defrișările sau despăduririle, lucrările de regularizare a 
râurilor și dezvoltarea infrastructurii rutiere - aceste operaţiuni fragmentează 
sau chiar distrug habitatele liliecilor și afectează biodiversitatea, ceea ce rezultă 
în diminuarea sau chiar dispariţia din unele zone a coloniilor de lilieci. La nivel 
european, liliecii sunt în declin.

20 habitate inventariate 
(9 forestiere + 11 pajiște) + 2 habitate umede

Târtanul (Crambe tataria)
Specie perenă, de stepă, adap-
tată la condiţii aride, de talie 
mare; înflorește în mai-iunie. 
Este răspândită sporadic pe 
pante însorite, uscate, argiloase 
sau nisipoase, în zona de silvo-
stepă și în etajul gorunului.

În pajiștile din jurul localităţilor 
Saschiz, Criţ, Biertan, Sighișo-
ara, Apold.

LEGENDĂ
Zonele în care a fost 
identificată specia/ 
zonele cu densitate mare

Informații generale

Presiuni/amenințări

180 specii identificate

18 specii amfibieni + reptile, 
din care 10 specii de  

interes european

Abandonarea 
pășunatului 

tradiţional cu vite 
și bivoli, introducerea 

peștilor răpitori în bălţile 
permanente, acumularea 

deșeurilor în bălţi sau alte surse de 
poluare, extinderea terenurilor 

arabile ce va contribui 
la un declin major al 
biodiversităţii zonei.

Ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius)
Specie forestieră solitară; preferă pădurile bătrâne compuse din fag, mesteacăn, paltin, frasin, ulm, plop. Cuibărește sau își caută hrana în 
pășunile cu arbori și zăvoaiele de luncă de-a lungul pâraielor dominate de copaci cu esenţă moale. Se hrănește mai ales cu insecte - larvele 
din trunchiul copacilor. Își caută hrana în primul rând în lemnul mort, deci e o specie cu dependenţă foarte mare de existenţa în cantităţi 
mari a lemnului mort în păduri. Mărimea teritoriului variază între 3 - 25 ha. Îi este caracteristic căţăratul în spirală pe trunchiul copacului.

Distributie (pin-ul) - Distribuţie uniformă în toate pădurile din zonă, fiind a doua cea mai abundentă specie de ciocănitoare

Presiuni/amenintari (!) – Reducerea suprafeţei habitatelor optime și distrugerea cuiburilor prin exploatarea pădurilor cu arbori bătrâni/cu 
lemn moale, a arborilor (goruni/stejari) de pe pășuni, și a zăvoaielor de luncă;  tăierea arborilor de dimensiuni mari parţial morţi/morţi în 
picioare, scoaterea lemnului mort din păduri; reducerea hranei prin folosirea insecticidelor și incendierea pajiștilor.

Pajiști stepice
Reunesc 3 tipuri de pajiști pe care cresc păiușul, băr-
boasa, sadina și alte ierburi. Apar pe pante sudice, pe sol 
care are posibilitatea de a acumula și reţine o cantitate 
sporită de umiditate în timpul sezonului ploios, pe 
substrat stâncos și straturi sedimentare argilo-nisipoase 
îmbogăţite cu pietriș. 
Au origine parţial naturală, parţial antropogenică cu 
precădere în zonele de câmpie și de deal. Preferă altitu-
dinile cuprinse între 300–500m, uneori urcând până la 
600-700m, cu soluri acide.
Valoare de conservare redusă în general
Presiuni/amenințări: abandonarea pajiștilor prin 
încetarea activităţilor pastorale, culegerea plantelor 
rare și cu valoare economică (medicinale și melifere), 
folosirea de ierbicide și îngrășăminte chimice, extinderea 
populaţiilor de specii invazive.

Pajiști uscate seminaturale și tufărișuri pe substrat calcaros
Reunesc trei tipuri de pajiști cu diferite specii de iarbă precum păiușul 
de silvostepă, iarba de preerie sau obsiga. Se găsesc pe platourile, ter-
asele și pantele moderate, cu orientare vestică și sud-vestică, pe versanţii 
slab până la mediu înclinaţi și însoriţi, și pe terenuri plane. 
Aceste pajiști sunt foarte importante pentru că găzduiesc o varietate 
mare de specii de orhidee, precum  mlăștiniţa, ura, ploșniţoasa, dar și 
alte plante rare precum clopoţelul, căpșunica, irisul de stepă, frăsinelul 
sau rușcuţa de primăvară.
Valoare de conservare mare sau moderată
Presiuni/amenințări: abandonarea pajiștilor prin încetarea 
activităţilor pastorale ce conduce la instalarea altor tipuri de tufărișuri, 
culegerea plantelor rare și cu valoare economică  (medicinale și 
melifere), folosirea de ierbicide și îngrășăminte chimice, extinderea 
populaţiilor de specii invazive.


