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Plăţi pentru biodiversitate bazate pe rezultate: 
 

O măsură nouă de agro-mediu pilot pentru regiunile 
Târnava-Mare şi Pogány-havas 2015-2018 

 
 

Organizaţia responsabilă şi contacte utile  
 
Această măsură pilot este gestionată de către Fundaţia ADEPT Transilvania și Asociația Pogany-
havas.   
Contact:  

• Fundația ADEPT: Răzvan Popa tel.: 0744 825809, email: razvan@fundatia-adept.org 
• Asociația Pogany havas: László Demeter tel.: 0741 010448 email: domedve@gmail.com 

Website: www.fundatia-adept.org 
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Metoda de inventariere a indicatorilor 

Metoda de inventariere va fi utilă pentru fermieri, întrucât le 
permite să evalueze rezultatele propriei munci, dar şi pentru 
agenţiile de plată, care vor utiliza această metodă în cadrul 
controalelor.  

1) În fiecare parcelă, mergeţi în linie dreaptă pentru 100m de-a 
lungul celei mai lungi diagonale a pajiştii (aceasta va fi 
secţiunea pajiştii). Dacă pajiştea este mai lată de 10m, atunci 
evitaţi zona aflată la mai puţin de 5m de margine. 

2) Dacă cea mai lungă diagonală are mai puţin de 100m, atunci puteţi merge în zig-zag.  

3) Analizaţi vegetaţia pentru speciile-indicator (mai multe detalii în lista de mai jos), pe un metru la 
stânga şi la dreapta secţiunii (aproximativ lungimea braţelor deschise). 

4) Secţiunea de 100m trebuie împărţită în 3 părţi egale de aproximativ 33m – această distanţă nu 
trebuie măsurată, ci doar estimată. Înregistraţi speciile-indicator în mod separat, pentru fiecare 
subsecţiune de 33m. Fiecare subsecţiune de 33m trebuie să aibă minimul de specii-indicator! De 
exemplu, dacă aţi aplicat pentru cota de 5 specii şi rezultatele monitorizării sunt: 6 indicatori pentru 
prima subsecţiune, 5 indicatori pentru a doua subsecţiune şi 4 indicatori pentru a treia subsecţiune, 
atunci pajiştea un este eligibilă.  

5) Speciile trebuie înregistrate într-un formular similar celui ilustrat la sfârşitul acestui pliant. Nu 
contează dacă fiecare subsecţiune prezintă specii-indicator diferite sau dacă inspectorul găseşte 
specii diferite de cele identificate de către fermier. Ceea ce este important este ca un minim de 5 
specii (sau 8, în funcţie de cota de plată pentru care a fost făcută aplicaţia) din lista de indicatori să fie 
găsite pe fiecare subsecţie de 100m a diagonalei.  

6) Dacă doar o parte din parcelă este suficient de bogată în speciile-indicator, atunci acea parte poate 
fi introdusă în măsura agro-mediu. 

Fig: Subsecție pentru calcularea speciilor floristice  
 

 

 

 

 

Număr de specii întâlnite în subsecţiune 

 

 

 

 

 

  

	

5	 7	 5	

6	 4	 5	

11	 8	 10	

5	pragul	necesar	de	specii	este	atins	ü 	

5	pragul	necesar	de	specii	NU	este	atins	û 	

8	pragul	necesar	de	specii	este	atins	ü 	

10	pragul	necesar	de	specii	este	atins	ü 	

<100	m	

10	 12	 11	
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Specii-indicator 
Această secţiune descrie cele 30 de specii sau grupuri de specii care au fost identificate şi testate ca 
indicatori de înaltă valoare naturală în zonele programului pilot. Aceste specii au fost selectate 
doarece sunt prezente doar în pajişti gestionate printr-un sistem agricol de intensitate redusă şi sunt 
asociate cu o faună şi o floră bogată, precum şi cu un fân de calitate. Ele sunt sensibile la schimbări şi 
vor dispărea dacă:  

• se aplică cantităţi mari de îngrăşământ organic sau chimic 
• se aplică ierbicide  
• frecvenţa cositului creşte 
• pajiştea este cosită prea devreme (de obicei înainte de jumătatea lui iunie) 
• este folosit echipament de cosit greu   
• pajiştea este cosită înainte de dezvoltarea semințelor pentru majoritatea speciilor 
• pajiştea nu este cosită   

 
 

Toate speciile sunt uşor de recunoscut şi înfloresc în primăvară şi vară, când se derulează inspecţia.  
Speciile care arată foarte similar au fost grupate împreună, pentru a evita orice confuzie. În cazul 
acestor specii (de exemplu tipuri diferite de orhidee), grupul este considerat un singur indicator.  
 

Specii-indicator pentru pajişti umede:  
• Caltha palustris 
• Geranium spec. 
• Lathyrus pratensis 
• Lychnis flos-cuculi 
• Lythrum salicaria 
• Polygonum bistorta 
• Sanguisorba officinalis  
• Trollius europaeus 
• Valeriana officinalis  

Specii-indicator pentru pajişti temperate:  
• Anemone narcissiflora 
• Betonica officinalis 
• Campanula  spec,  
• Dianthus spec. 
• Filipendula vulgaris  
• Fragaria spec. 
• Galium verum 
• Gentiana/Gentianella spec. 
• Leucanthemum vulgare 
• Medicago falcata 
• Orchidaceae spec. 
• Primula spec. 
• Scorzonera spec. 
• Trifolium ochroleucon/pannonicum  
• Tragopogon spec. 
• Trifolium montanum 

Specii-indicator pentru pajişti uscate:  
• Anthericum ramosum  
• Coronilla varia 
• Scabiosa ochroleuca  
• Teucrium chamaedrys  
• Thymus spec.  
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SPECII-INDICATOR  

 

 
 

RO: Calcea calului  
HU: Mocsári gólyahír  
EN: March marigold 
Lat: Caltha palustris L. 
 
Înățime: 15-50 cm 
Flori: galben închis, diametru cuprins între 2.5 și 4 cm, 
cu 5 petale 
Frunze: Verde închis, lucios, late și în formă de rinichi 

 

 
 

RO: Sânziene 
HU: Tejoltó galaj 
EN: Lady’s Bedstraw 
Lat: Galium verum L. 
 
Înălțime: până la 1 m 
Flori: multe flori mici și galbene (4-6 mm) care miros 
a miere 
Frunze: în formă de ac și lungi de 1-2.5 cm 

 

 
 

RO: Lintea pratului 
HU: Réti lednek  
EN: Meadow Vetchling 
Lat: Lathyrus pratensis L. 
 
Înălțime: 30-60 cm 
Flori: flori galbene, grupate câte 3-12, cu o lungime de 
până la 15 mm  
Frunze: în formă de săgeată 

 

 
 

RO: Lucernă galbenă  
HU: Sarlós lucerna 
EN: Sickle Medic 
Lat: Medicago falcata L. 
 
Înălțime: 30-60 cm 
Flori: galben auriu 
Frunze: Împărțite în 3 frunzulițe ovale, înguste 

 

 
 

RO: Ciuboţica cucului 
HU: Kankalin fajok,  
EN: Cowslip 
Lat: Primula veris și alte Primula sp. 
 
Înălțime: 6-30 cm 
Flori: galben închis sau deschis,ce apar devreme în 
martie-mai 
Frunze: ovale cu o suprafața încrețită 
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RO: Barba caprei 
HU: Bakszakáll  
EN: Goats beard/Jack-go-to-bed-at-noon 
Lat: Tragopogon pratensis și alte Tragapogon sp. 
 
Înălțime: 20-80 cm 
Flori: deschise doar dimineața 
Frunze: lungi și subțiri 

 

 
 

RO: Bulbuc de munte 
HU: Zergeboglár  
EN: Globefower 
Lat: Trollius europaeus L. 
 
Înălțime: 10-50 cm 
Flori: în formă de minge, cu diametrul de 4-5 cm  
Frunze: în formă de mână, mai închise în partea 
superioară decât în cea inferioară 

 

 
 

RO: Vindecea 
HU: Orvosi tisztesfű (bakfű)  
EN: Betony 
Lat: Betonica officinalis L. (syn. Stachys officinalis L.) 
 
Înălțime: 30-100 cm 
Flori: mai multe flori mov pe o tijă de floare 
Frunze: ovale, cu zimți  rotunzi pe margine 

 

 
 

RO: Coronişte 
HU: Tarka koronafürt  
EN: Crown Vetch 
Lat: Coronilla varia L. (syn. Securigera varia L.) 
 
Înălțime: 30-120 cm 
Flori: mici mănunchiuri de flori roz și albe 
Frunze: în formă de pană, cu 11-21 frunzulițe 

 

 
 

RO: Garofiţă 
HU: Barátszegfű és más szegfű fajok  
EN: Charterhouse Pink 
Lat: Dianthus carthusianorum și alte Dianthis spec. 
 
Înălțime: 30-40 cm 
Flori: roz închis sau deschis cu 5 petale, 
uneori petalele prezintă puncte albe  
Frunze: lungi și subțiri (lățime de 3-5 mm) 
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RO: Răchitan 
HU: Réti füzény  
EN: Purple Loosestrife 
Lat: Lythrum salicaria L. 
 
Înălțime: 30-150 cm 
Flori: roz-mov, cu multe pe o singură tijă 
Frunze: lungi de 3-12 cm și înguste (1-3 cm), 
asemănătoare cu frunzele de salcie 

 

 
 

RO: Floarea-cuculi 
HU: Réti kakukkszegfű  
EN: Ragged-Robin  
Lat: Lychnis flos-cuculi L. 
 
Înălțime: 40-60 cm 
Flori: roz, cu 4 petale “zdrențuite”  
Frunze: înguste, cu o lungime de până la 10 cm long 
pe coadă și rotunjie la bază 

 

 
 

RO: Răculeţ 
HU: Kígyógyökerű keserűfű  
EN: Bistort 
Lat: Polygonum bistorta (syn. Persicaria bistorta L.) 
 
Înălțime: 30-90 cm 
Flori: multe flori mici, roz deschis pe o singură tijă lată 
de 10-15 mm  
Frunze: lungi (de până la 20 cm) și înguste, cu verde 
închis deasupra și albastru-verzui sub 

 

 
 

RO: Sorbestrea 
HU: Őszi vérfű  
EN: Greater Burnet 
Lat: Sanguisorba officinalis L. 
 
Înălțime: 30-90 cm 
Flori: multe flori roșu închis pe o singură tijă 
Frunze: 3-7 frunzulițe cu margini zimțate pe o singură 
tijă  

 

 
 

RO: Busuiocel roz/ Germănder roz/Dumbăţ 
HU: Sarlós gamandor  
EN: Red Germander 
Lat: Teucrium chamaedrys L. 
 
Înălțime: 10-30 cm 
Flori: multe flori roz-movulii pe o singură tijă  
Frunze: mici, verde închis și lucioase, cu o margine 
zimțată 
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RO: Cimbrişor 
HU: Kakukkfű  
EN: Wild Thyme 
Lat: Thymus spec. 
 
Înălțime: 10-40 cm 
Flori: multe flori mici, roz-mov, pe o tijă  
Frunze: mici și ovale 

 

 
 

RO: Odolean/ Valeriana  
HU: Orvosi macsakgyökér 
EN: Valerian 
Lat: Valeriana officinalis L. 
 
Înălțime: 25-200 cm 
Flori: mănunchiuri de flori mici, roz-deschis spre alb  
Frunze: verde-închis, în formă de pană, cu o lungime 
de până la 20 cm 

 

 
 

RO: Liliuţa 
HU: Ágas homokliliom  
EN: Branched St Bernard’s-Lily 
Lat: Anthericum ramosum L. 
 
Înălțime: 30-80 cm 
Flori: albe, în formă de stea 
Frunze: lungi și înguste	

 

 
 

RO: Anemone  
HU: Nárciszképű szellőrózsa  
EN: Windflower  
Lat: Anemone narcissiflora L.  
 
Înălțime: 20-40 cm 
Flori: adesea, 3-8 flori grupate pe o tijă 
Frunze: lungi și înguste	

 

 
 

RO: Aglică 
HU: Koloncos legyezőfű 
EN: Meadowsweet 
Lat: Filipendula vulgaris Moench. 
 
Înălțime: 30-80 cm 
Flori: mănunchiuri dense de flori alb-lăptos 
Frunze: lungi de 15-25 cm și late de 3-4 cm și tăiate fin 
(ca și ale ferigilor)	
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RO: Fraguţa 
HU: Szamóca fajok  
EN: Wild strawberry 
Lat: Fragaria viridis, Fragaria vesca 
 
Înălțime: 5-20 cm 
Flori: 5 petale albe 
Frunze: compuse din 3 frunzulițe cu zimți ascuțiți 

 

 
 

RO: Margarită  
EN: Oxeye daisy 
HU: Réti margitvirág / margaréta 
Lat: Leucanthemum vulgare Lam. (syn. 
Chrysanthemum leucanthemum L.) 
 
Height: 20-80 cm; 
Flowers: up to 5 cm in diameter with around 20 white 
florets surrounding a yellow disc 
Leaves: dark green on both sides, spoon-shaped with 
serrated edges 

 

 
 

RO: Trifoi sulf, Trifoi magyar 
HU: Magyar here  
EN: Sulphur Clover, Hungarian clover 
Lat: Trifolium ochroleucon + Trifolium pannonicum 
 
Înălțime: 20-100 cm 
Flori: capetele gălbui-albe au o lungime de 2-4 cm  
Frunze: trei frunzulițe lungi cu perișori denși 

 

 
 

 
RO: Trifoi de munte  
HU: Hegyi here  
EN: Mountain clover 
Lat: Trifolium montanum L. 
 
Înălțime: 15-70 cm 
Flori: albe, cu o tijă vertical care sunt adesea destul de 
înalte 
Frunze: trei frunzulițe cu 

 

 

RO: Sipică albă 
HU: Vajszínű ördögszem  
EN: Yellow scabious 
Lat: Scabiosa ochroleuca L.  
 
 
Înălțime: 20-80 cm  
Flori: galben lăptos  
Frunze: adânc dizivate  
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RO: Clopoţei 
HU: Harangvirág fajok  
EN: Bellflower 
Lat: Campanula spec. 
 
Înălțime: 15-100 cm 
Flori: albastre spre violet, în formă de clopot  
Frunze: variabile – pot să fie lungi sau înguste și 
rotunjite 

 

 
 

RO: Gențiană 
HU: Tárnics, encián  
EN: Gentian 
Lat: Gentiana/Gentianella  spec. 
 
Înălțime: 5-60 cm 
Flori: albastre spre violet, adesea în formă de trompetă 
Frunze: simple (nedivizate) cu o margine fină 

 

 
 

RO: geranium  
HU: Gólyaorr fajok  
EN: Cranesbill 
Lat: Geranium spec. 
 
Înălțime: 5-60 cm 
Flori: roșii, roz sau albastre 
Frunze: verde închis și rotunde, divizate de obicei în 5 
degete 

 

 
 

RO: Lăptiucă 
HU: Rózsás pozdor  
EN: Viper’s-grass 
Lat: Scorzonera spec. 
 
Înălțime: 10-50 cm 
Flori: roz deschis spre mov deschis 
Frunze: lungi și înguste 

 

 

 
 
RO: Orhidee 
HU: Kosborfélék/orchideafélék  
EN: Orchids 
Lat: Orchidaceae spec. 
 
Înălțime: 10-25 cm 
Flori: albe, roz, mov sau roșu închis 
Frunze: lungi, ascuțite și nedivizate 
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Mostră a formularului de aplicaţie  

Numele aplicantului: ________________________________________________________ 

Numele/numărul parcelei: ______________________________________________________  

Data inspecţiei: ______________________ Numărul speciilor-indicator (5/8/10): _____________  

Numele inspectoruluir: _________________________________________________________  

 

  

  Trei-
me 1 

Trei- 
me 2 

Trei-
me 3 

1 Anemone 
narcissiflora 

   

2 Anthericum ramosum û û û 
3 Betonica officinalis    
4 Caltha palustris    
5 Campanula spec.  û  û 
6 Coronilla varia    
7 Dianthus spec.  û û 
8 Filipendula vulgaris û û û 
9 Fragaria spec.    
10 Galium verum û û û 
11 Gentiana spec.    
12 Geranium  spec.     
13 Lathyrus pratensis     
14 Leucanthemum 

vulgare 
   

15 Lychnis flos-cuculi    
16 Lythrum salicaria     
17 Medicago falcata    
18 Orchidaceae spec. û   
19 Polygonum bistorta    
20 Primula spec.    
21 Sanguisorba 

officinalis  
   

22 Scabiosa ochroleuca    
23 Scorzonera spec.    
24 Teucrium 

chamaedrys 
   

25 Thymus spec.     
26 Tragopogon spec. û û  
27 Trifolium montanum    û 
28 Trifolium 

ochroleucon/pannonic
um 

   

29 Trollius europaeus     
30 Valeriana officinalis     
 Specii indicători 6 5 6 

Fotografie aeriană a parcelei, incluzând 
secţiunea inspectată:   
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Organizaţia responsabilă şi contacte utile  

Această măsură pilot este gestionată de către Fundaţia ADEPT Transilvania pentru perioada 2015-
2018.  

Această măsură va răsplăti un mod de gestionare practic, care produce fân de bună calitate şi în 
acelaşi timp asigură protecţie speciilor sălbatice. Programul de faţă oferă plăţi bazate pe rezultate, 
care sunt măsurate cu ajutorul unor specii-indicator menite să reflecte bogăţia speciilor în pajiştile în 
regim de fâneaţă. Astfel, măsura funcţionează diferit faţă de modul actual de gestionare a plăţilor 
agro-mediu în România, care prevede plăţi bazate pe anumite prescripţii inflexibile de administrare a 
pajiştilor. Acest document oferă detalii suplimentare cu privire la schema pilot, cum ar fi criteriile de 
eligibilitate şi cotele de plată.   

Dacă deţineţi sau sunteţi responsabil cu gospodărirea de pajişti în regim de fâneaţă în regiunea 
Târnava Mare sau Pogány Havas/Munţii Ciucului şi sunteţi interesat să participaţi, vă rugăm să-
l contactaţi pe Răzvan Popa din cadrul biroului din Saschiz al Fundaţiei ADEPT, sau pe László 
Demeter, din regiunea Pogány-havas. 

 
Fundația ADEPT:  
 
Răzvan Popa  
 
tel.: 0752 264 592 
 
email: razvan@fundatia-adept.org 
 
 
 
 
 
 

 

 
Asociația Pogány-havas 
 
László Demeter  
 
tel.: 0741 010 448  
 
email: domedve@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

                      

                 


