3 EVALUARE: VALORI, AMENINŢĂRI ŞI
STRATEGII PRINCIPALE
3.1 SPECII, HABITATE, ECOSISTEME ŞI PEISAJE
3.1.1 VALORI ŞI OPORTUNITĂŢI
Parcul Naţional Munţii Măcinului este o zonă cu ecosisteme naturale şi cvasinaturale
situate în mijlocul unei câmpii agricole. Seria de altitudini, condiţiile geologice
complexe, microclimatele relativ umede şi izolarea de ecosisteme similare, au dat
naştere unei concentraţii unice de specii de păduri specifice şi ecosisteme, elemente
stepice, şi de biotopi alpini, de obicei la altitutidini mici, precum şi specii rare şi
endemice.
Aceste ecosisteme din PNMM sunt în mare măsură intacte şi în stare relativ bună
Administraţiile forestiere anterioare au fost sensibile la conservarea peisajului şi a
biodiversităţii. (pentru excepţii a se vedea capitolul „Ameninţări”). Din ecosistemele
de pădure, 31% pot fi considerate naturale, 32% semi-naturale şi 26% intens
motificate, dar acestea mai au specii native. Doar 9% reprezintă plantaţii de specii
locale sau adaptate.
În munţii hercinici, urmare a geomorfologiei şi biodiversităţii caracteristice s-a creat
un topoclimat specific, în general mai umed decât cea din zonele înconjurătoare.
Vegetaţia bogată şi crăpăturile din stâncile granitice reţin apele pluviale eliberând-o
treptat sub formă de pâraie primăvara, care reprezintă surse vitale pentru speciile din
sălbăticie. Aceste pâraie ce apar primăvara întreţin o microfaună şi o microfloră
bogate pe văile stepice umede. O mare parte din apa stocată şi colectată de munţi este
eliberată în zonele terenurilor agricole prin ape de suprafaţă şi prin intermediul apelor
freatice, favorizând menţinerea unei benzi la poalele munţilor cu microclimat local
aparte, care este mai umed decît cea din zonele de câmpie înconjurătoare prin faptul
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că în perioade critice sub aspectul precipitaţiilor scăzute şi a temperaturilor ridicate
solurile de la baza munţilor beneficiaza de un aport de umiditate, prin pânza freatică
ce preia din rezervele de apă reţinut în mantaua de loess ce înconjoară bătrânii munţi
în treimea inferioară a acestora.
După cum s-a descris anterior, geologia, clima locală şi izolarea au dat naştere unui
număr semnificativ de specii importante de plante şi asociaţii de vegetaţie în sensul
endemismului sau rarităţii în România.
În ciuda faptului că este izolată, zona suportă un efectiv destul de bine reprezentat de
mamifere mari, lipsind doar urşii. Lupul şi râsul în zonă, deşi rari, sunt totuşi
prezenţi. Includerea şacalilor este atipică, dar efectivul acestei specii este în creştere
în această zonă. Avifauna este de asemenea abundentă şi tipică, dat fiind că stâncile şi
pădurile asigură un habitat de cuibărit ideal pentru o concentraţie importantă de
păsări de pradă, care altfel nu ocupă zona. Cele mai multe din aceste specii vânează
în câmp deschis, în afara ariilor protejate, aşa că supravieţuirea lor depinde de forme
adecvate de management şi protecţie atât în perimetrul cât şi în afara limitelor
parcului.
Temperaturile create de topografia parcului tind să concentreze păsările migratoare
de pradă şi alte specii migratoare mari, iar pădurile asigură cuibăritul de noapte
pentru multe din aceste specii. Conform INCDD, Munţii Măcinului „reprezintă o
verigă importantă pe căile de migraţie care urmează cursurile râurilor Prut şi Siret.
Varietatea de ecosisteme terestre, forestiere sau stâncoase, combinate cu prezenţa
unor sisteme acvatice din apropierea lanţurilor muntoase (Lacurile Jijila, Sărat,
Slatina, etc.), oferă condiţii favorabile pentru pasajul şi iernarea unui număr mare de
specii şi exemplare.”
Înălţimea munţilor şi peisajele spectaculoase, în special formaţiunile granitice ale
Culmii Pricopanului, fac din parc un loc important în mod dosebit, care atrage mulţi
vizitatori. Masivul împădurit din Munţii Măcinului înregistrează 26 puncte dintr-un
maxim de 28 pe scara Helliwell. Această valoare mare se bazează pe aria mare a
pădurii, poziţiei ei înalte în peisaj, posibilităţii de a fi văzute de un număr mare de
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oameni, preponderenţei pădurilor cu arbori mari şi compatibilitatea în dispunerea
peisajului. Acestor valori li se pot adăuga treifactori specifici: acces public, valorile
faimoase ale peisajului şi prezenţa unor importante arii cu flori sălbatice.
3.1.2 AMENINŢĂRI ŞI PROBLEME
Cea mai directă şi mai evidentă ameninţare pentru conservarea elementelor naturale
din perimetrul parcului național o constituie activitatea de exploatare a resurselor
minerale – granit în special- în cadrul carierelor de piatră existente la limita ariei
protejate. Prin desfășurarea acestui tip de activitate pot fi afectate atât circuitele de
materie, informație și energie intraspecifice și interspecifice dar și arhitectura
peisagistică.
Efectele negative asupra biodiversității din parcul național sunt cauzate de generarea
în cadrul activității de exploatare a resurselor minerale din vecinătatea ariei protejate
în special prin zgomot care afectează speciile din componenta faunistică, praful care
afectează vegetația prin inhibarea respirației plantelor și implicit fotosinteza și nu în
ultimul rând fragmentarea habitatelor prin construirea de drumuri de transport a
materialului derocat în carierele de piatră.
Întrucat cererea de piatră de pavaj creşte în România este posibil ca această
ameninţare să crească.Întreruperea bruscă a activităţilor tradiţionale de sute de ani ,
cum sunt păşunatul în cele 30 ha aparținând Consiliului Local Măcin, cositul pentru
obținerea de furaje în terenul destinat pășunatului sau în poienile din pădure şi chiar
extragerea de arbori realizată prin metode silvice care urmăresc realizarea regenerării
naturale după recoltarea arborilor ajunși la vârsta exploatabilității poate duce la o
descreştere a abundenţei unor specii importante din punct de vedere științific şi la o
alterare a peisajului. Aceste activităţi trebuie menţinute la acelaşi nivel calitativ şi
cantitativ dacă zonarea funcțională a perimetrului parcului național permite acest
lucru .Recoltarea ilegală a plantelor protejate, cum ar fi ghioceii şi bujorul dobrogean
în perimetrul parcului, reprezintă o ameninţare pentru biodiversitate. Şofranul,
toporaşii şi leurda sunt de asemenea recoltate ilegal în canitităţi devastatoare.
Folosirea unor metode ilegale de recoltare a florilor de tei - Tilia sp. din parc, prin
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tăierea ramurilor întregi din copaci, este de asemenea o ameninţare care trebuie
controlată,. Tăierile ilegale de arbori şi braconajul animalelor sălbatice par şi ele un
pericol, dar nu reprezintă ameninţări majore în parcul național ; acestea trebuie
monitorizate şi trebuie menţinută aplicarea prevederilor legale pentru a preveni orice
creştere a acestora.
În zonele intens vizitate de turişti, lucrători forestieri şi localnici, există un impact
vizibil asupra peisajului, din cauza gunoiului aruncat, eroziunii solului, focurilor de
tabără, distrugerea vegetaţiei, şi culesului de plante. Acest impact este mult mai
evident de-a lungul drumurilor, la limita parcului în special acolo unde se parchează
mașinile , în jurul locurilor de campare , pe traseele turistice, sau la locurile de
popas..
Ecosistemele forestiere din parc pot fi considerate fragile și se poate ajunge până la
limitarea regenerării naturale în cazul unor intervenții care creează perturbarea
relațiilor intraspecifice sau interspecifice în pădurile din perimetrul parcului. Un efect
al administrării forestiere din trecut a fost diminuarea reprezentării speciilor de stejar
în ecosisteme, fiind înlocuit în principal de tei;. Este posibil să fie nevoie de tehnici
speciale pentru a reface asociaţiile naturale. In condițiile unor intervenții antropice de
intensitate mai mare, anumite asociaţii de vegetație lemnoasă cu sensibilitate
ecologică mai mare la intervențiile antropice așa cum este asociația Galio dasypodi Quercetum pubescentis, în care specia dominantă este stejarul pufos - Quercus
pubescens, au suferit o regresie a populației mai ales pe pantele mai mai mari, aride
ale parcului. În etajele inferioare ale vegetației lemnoase, Scumpia -Cotinus
coggygria suferă la intervențiile antropice care au o mare importanță în fixarea
solurilor și protejarea acestora împotriva insolației. Plantaţiile din parc realizate cu
preponderență acum 3 decenii în urmă cuprind și unele specii care pot deveni
invazive

Este cazul împăduririlor cu Ailanthus altissima – Cenușerul și Robinia

pseudoacacia – Salcâmul care sunt specii ce fixează bine zonele de grohotiș sau
terenurile degradate din Culmea Pricopanului dar ele au o capacitate competițională
superioară speciilor ierboase sau lemnoase autohtone .
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Sunt necesare studii care să conducă la soluții de menținere a speciilor alohtone
numai în zonele cu terenuri degradate și de a intereveni pentru eliminarea
regenerărilor și extinderea speciilor invazive în habitatele naturale din aria protejate.
Altă specie din componenta floristică ce trebuie monitorizată este Conyza canadensis
– Bătrânișul – specie adventivă ierboasă aflată într-o expansiune vizibilă .
Dintre speciile faunistice o mare atenție trebuie acordată apariției și creșterii rapide a
populației de Șacal – Canis aureus, specie invazivă care pot provoca pagube
importante efectivelor de Cerb carpatin – Cervus elaphus, Căprior – Capreolus
capreolus, Iepure – Lepus europaeus și păsărilor care își fac cuiburile la nivelul
solului. O măsură care va trebuie analizată pentru echilibrarea controlului modului
trofic la vârf este cea a refacerii efectivelor de lup – Canis lupus în pădurile din
Munții Măcinului, ceea ce poate duce la ținerea la un nivel acceptabil al efectivelor
de șacal în perimetrul parcului.
Folosirea în perimetrul parcului național de către cercetătorii în domeniul
biodiversităţii a unor metode de cercetare neadecvate poate constitui de asemenea o
ameninţare

asupra acesteia. Anumiţi cercetători evită obţinerea avizului oficial

pentru studiile lor şi folosesc metode dăunătoare în studiile științifice cum ar fi:
marcarea cu vopsea a carapacelor ţestoaselor pentru studiile privind popularea,
colectarea exemplarelor din speciile protejate sau folosirea incorectă a capcanelor
pentru mamifere sau a plaselor pentru păsări.
Din cauza formei lui, parcul are un perimetru foarte mare raportat la arie, care
amplifică efectul de mărginire pentru activităţile de pe terenurile înconjurătoate,
mărind impactul asupra ecosistemelor din parc. De asemenea, carierele menţionate
mai sus reprezintă alte ameninţări din exterior.
Există un interes deosebit în dezvoltarea

parcurilor cu turbine eoliene atât în

interiorul cât şi în afara parcului național; cu toate că acestea furnizează o sursă de
energie curată ele au un impact semnificativ în peisaj şi pot pune în pericol migraţia
şi vieţuirea păsărilor mari din zonă.
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O amenințare pentru speciile de răpitoare care cuibăresc sau sunt oaspeți temporari
în parcul național dar au arealul de hrănire mult mai extins o constituie crearea pe
terenurile agricole învecinate ariei protejate de monoculturi agricole pe suprafețe
mari sau utilizarea de pesticide sau fertilizatori în conducerea culturilor agricole.
Administrația parcului național trebuie să informeze și să continuie promovarea în
rândul comunităților locale învecinate parcului și a deținătorilor de teren din această
zonă a importanței practicării agriculturii ecologice atât pentru aplicantul acestui
domeniu agricol cât și pentru ecosistemele naturale și seminaturale din vecinătatea
culturilor agricole ecologice.
Schimbările climatice pot avea impact semnificativ asupra parcului național, pentru
că acesta include multe specii la limita habitatului lor natural, care ar putea fi negativ
afectat chiar şi de micile schimbări de temperatură sau precipitaţii.
În plus faţă de ameninţările antropice directe, multe alte ameninţări naturale pot duce
la tulburarea proceselor biologice, geologice şi chimice. Acestea includ:
Atacurile cauzate de insectele fitofage cu înmulţire masivă: invaziile din parc ar
putea duce la dispariţia unor zone forestiere, în principal habitate şi de asemenea pot
impune necesitatea „tăierilor sanitare - curăţiri” ale copacilor afectaţi.
Gripa aviară. Aceasta poate fi răspîndită cu ajutorul păsărilor migratoare şi poate
atrage ostilitatea oamenilor asupra speciilor sălbatice de păsări, ca posibile purtători
de viruşi.
Alunecări de teren. Dat fiind că straturile groase de loess coeziv alternează cu soluri
superficiale pe suprafaţa stâncilor care reprezintă baza pentru speciile prioritare,
alunecările de teren pot provoca tulburări ireversibile ale heterogenităţii
ecosistemului pe unitatea de suprafaţă.
Tornadele. Acestea pot afecta partea de nord-est a parcului şi pot doborî copacii pe
culmile de nord-est. Efectul este modificarea structurii habitatelor prioritare, dar
astfel de vânturi fiind fenomene naturale, ecosistemele parcului ar trebui să aibă
posibilitatea să se regenereze natural.
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Mişcările micro-plăcilor tectonice. Un cutremur major ar putea afecta întreaga
diversitate a parcului naţional şi a teritoriilor înconjurătoare .
3.1.3 STRATEGIE DE MANAGEMENT
În perimetrul parcului măsurile de management în ce priveşte componenta
biodiversitate sunt direcţionate spre păstrarea nealterată a canalelor naturale de
transfer a materiei, energiei şi informaţiei la nivelul asociaţiilor floristice şi a
populaţiilor componentei faunistice şi la nivele intra şi interecosistemice. Astfel în
zonele de protecţie strictă în intregime şi în zonele de protecţie integrală aproape în
totalitate, excepție făcând o suprafaţă de 30 ha din Culmea Pricopanului, unde este
permis păşunatul tradiţional, dirijat, cu animalele domestice, obiectivele de
management enumerate mai sus sunt asigurate prin non intervenţia omului pentru
extragerea de elemente naturale. In celelalte două zone funcţionale utilizarea
resurselor naturale regenererabile, în principal lemnul şi plantele medicinale, se
realizează prin metode şi tehnologii care asigură menţinerea elementelor naturale
utilizate ca resursă în limitele capacităţii de suport a ecosistemelor şi cu menținerea
intactă a rezilienței ecosistemice, a arealului minim necesar dezvoltării speciilor
autohtone, a numărului minim de indivizi din speciile recoltate ca resursă astfel încât
perenitatea speciei să fie asigurată şi un grad de participare a speciilor în compoziţia
ecosistemelor care să asigure condiţii optime de menţinere a habitatelor naturale,.
Există intenţia de a permite continuarea exploatării pădurilor în zona de conservare
durabilă dar la un nivel la care să se poată asigura menţinerea sau refacerea
arboretelor naturale autohtone şi prin care activitatea forestieră să nu aibă un impact
major asupra valorilor naturale ale parcului. În orice caz, aceste activităţi necesită
modificarea intensităţii lor, a ciclicităţii şi tehnicilor folosite. De exemplu APNMM
ar putea să fie nevoită să adapteze prin regulamente, densitatea păşunatului şi
ciclicitatea,

specificarea

tratamentelor

silvice,

protocoale

pentru

colectarea

materialului nelemnos.
Introducerea turismului intensiv poate avea un nou impact în anumite zone. Acest
impact trebuie monitorizat,evaluat şi dacă este necesar, pot fi introduse modificări în
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planul turistic.O mare atenţie trebuie acordată menţinerii unicităţii şi vizibilităţii
peisajului parcului, întrucât se presupune pătrunderea pe scară largă a dezvoltărilor
nedorite cum ar fi extinderea carierelor sau construcţie de linii electrice de la
generatoarele eoliene. Situaţia carierelor de exploatare a resurselor minerale în
vecinătatea PNMM a fost negociată până în prezent cu impunerea de condiţii care să
minimalizeze impactul asupra biodiversităţii naturale din parc şi vecinătate. Se
impune monitorizarea continuă pentru a ne asigura că deţinătorii concesiunilor
respectă termenii autorizărilor. Este posibil să crească presiunea de a permite
deschiderea unor noi cariere extinse. APNMM trebuie să stabilească cu sprijinul CȘ
şi cel al CCA un set de măsuri minime necesare pentru protecţia biodiversităţii în
situaţia în care se intenţionează desfăşurarea de activităţi de exploatare a resurselor
minerale neregenerabile în vecinătatea parcului. Aceste măsuri se vor elabora având
în vedere sensibilitatea ecologică individuală şi ecosistemică în cadrul biodiversităţii
din bioregiunea stepică şi rezultatele monitorizării activităţilor de exploatare a
resurselor minerale existente în vecinătatea PNMM.
Situaţia faunei de mamifere mari a parcului necesită investigaţii ulterioare; multe
dintre specii sunt mai mult sau mai puţin izolate; populaţiile care au fost exterminate
sau aproape exterminate vor avea dificultăţi în recolonizare şi unele populaţii
ierbivore pot creşte la nivel nesustenabil; numărul turmelor de cerbi carpatini -Cervus
elaphus a crescut substanţial în ultimii ani. Impactul creșterii populației de şacali în
perimetrul parcului național trebuie cuantificat prin studii în cadrul unor proiecte
care să aibă în vedere stabilirea mărimii optime a populațiilor speciilor cheie din
componenta faunistică în perimetrul parcului național . De analizat este și necesitatea
refacerii populaţiei unei specii cheie în modulul trofic din perimetrul parcului Lupul
– Canis lupus care într-un trecut nu prea îndepărtat, cu 55- 60 ani în urmă, era bine
reprezentată în Munţii Măcinului și care prin revenirea pe crestele împădurite ale
munților hercinici va ține ,,sub control” inclusiv efectivul şacalilor ,,invadatori”.
Este necesară o atenţie specială în vederea păstrării fermelor ecologice şi mixte în
jurul parcului în scopul menţinerii populaţiei de rozătoare şi păsări mici care susţin
importante populaţii de răpitoare. Aceasta va necesita continuarea eforturilor de a
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încuraja agricultura ecologică şi extensivă, ca alternativă la cea intensivă, ca formă de
cultivare.
În toate studiile şi investigaţiile efectuate de personalul parcului sau de alţi cercetători
o atenţie deosebită trebuie acordată necesităţii obţinerii unor autorizări corecte şi de
angajări aprobate şi tehnici nondistructive.

3.2 EVALUARE CULTURALĂ
3.2.1 VALORI ŞI OPORTUNITĂŢI
Regiunea Dobrogea este caracterizată de o istorie bogată şi de o mare diversitate
istorică şi culturală. Multe popoare şi civilizaţii s-au stabilit sau au trecut prin aceste
locuri; săpăturile arheologice au dovedit locuiri din perioadele neolitică şi getodacică, ruine ale cetăţilor romane sau genoveze, vestigii turceşti. Dobrogea este cea
mai cosmopolită regiune a ţării din punct de vedere etnic: turci, macedo- români,
unguri, tătari, italieni, ruşi, lipoveni, rromi, ucraineni, greci, armeni, evrei, germani şi
bulgari, trăiesc paşnic împreună aici şi păstrează tradiţiile lor specifice.
Multe din aceste comunităţi încă poartă costumele tradiţionale la ocazii speciale cum
ar fi vacanţele, spectacole folclorice, festivaluri şi parade. Formele tradiţionale de
muzică şi bucătărie sunt de asemena practicate încă. Formele tradiţionale de
construcţie şi arhitectură sunt de asemenea păstrate .
Conservarea valorilor istorice, spirituale şi culturale a fost salvată de la dispariţia
sigură de prezenţa numeroaselor mănăstiri şi a bisericilor creştine sau a altor locuri
sfinte, constituind atributul cheie în conservarea unor obicieuri tradiţionale locale.
De o importanţă specială pentru parc sunt de asemenea cunoştinţele tradiţionale
despre agricultura ecologică şi recoltarea şi folosirea produselor naturale.
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3.2.2 AMENINŢĂRI ŞI PROBLEME
Există îngrijorarea că multe tradiţii şi obiceiuri locale sunt în declin şi produsele
tradţionale pe cale de dispariţie. Unul dintre motive ar fi acela că mulţi tineri părăsesc
zona pentru a căuta condiţii economice mai bune în altă parte şi din această cauză
cunoştinţele şi meşteşugurile tradiţionale nu se transmit generaţiilor viitoare.
Este o provocare pentru parc să încurajeze şi să sprijine tradiţiile locale şi în acelaşi
timp să încurajeze şi să iniţieze dezvoltarea economiei locale şi apariţia unor noi
oportunităţi de angajare. Disponibilitatea de tehnologii moderne şi mai eficiente,
terenuri de construcţie şi tehnici de management al resurselor şi materialelor, toate
fac ca obiceiurile tradiţionale să se erodeze şi să afecteze peisajul zonei.
Nu este posibil să se păstreze comunităţile aşa cum erau acum 50 de ani, dar este
important ca oamenii să fie convinşi că păstrarea obiceiurilor şi meseriilor
tradiţionale şi stilul arhitectonic local oferă posibilitatea localnicilor să beneficieze de
noile oportunităţi datorate agriculturii ecologice, pieţei de produse naturale şi a eco şi
agroturismului.
3.2.3 STRATEGIE DE MANAGEMENT
APNMM trebuie să identifice să încurajeze şi acolo unde este posibil să susţină,
obiceiurile tradiţionale care pot contribui la protejarea parcului, să continue folosirea
resurselor naturale durabile, să păstreze peisajul cultural tradiţional, să ajute la
dezvoltarea întreprinderilor noi favorabile mediului şi să promoveze zona ca
destinaţie turistică.
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3.3 EVALUARE

PENTRU

EXPLOATAREA

TERENULUI

ŞI

A

RESURSELOR NATURALE
3.3.1 VALORI ŞI OPORTUNITĂŢI
Parcul şi ecosistemele sale reprezintă o sursă importantă de resurse naturale. Pajiştile
împădurite şi pădurile private asigură păşunile, cheresteaua şi lemnul de foc pentru
membrii comunităţii locale. Pădurile statului în România sunt administrate de Regia
Naţională a Pădurilor-Romsilva (RNP – Romsilva), iar această administrare asigură
acesteia venituri din care finanţeză lucrările de protecţia pădurilor, împăduriri,
infrastructură necesară gospodăriri silvice a terenului forestier din perimetrul
parcului, dar şi o parte din bugetul PNMM. Abordarea mangementului forestier a fost
în anii anteriori înfiinţării parcului naţional în general compatibilă cu valorile naturale
ale parcului, iar după înfiinţarea administraţiei parcului s-a realizat armonizarea
lucrărilor prevăzute în amenajamentele silvice pentru arboretele din perimetrul
parcului cu obiectivele de conservare a patrimoniului natural specifice pentru
PNMM. Această armonizare a activităţilor silvice din perimetrul parcului a vizat în
special lucrările de extragere a materialului lemnos pentru fiecare categorie
funcţională de teren forestier din parc.
Produsele secundare (fructe de pădure, plante medicinale şi ciuperci) sunt de
asemenea culese din parc, dar în cantităţi mici.
Localnicii care trăiesc în jurul Munţilor Măcinului au practicat agricultura la scară
redusă fără a epuiza resursele solului, folosind produsele chimice. Lucrările agricole
au fost întotdeauna legate de ciclurile vegetale.
Oieritul şi deplasările turmelor la şi de la păşunile înalte au contribuit la menţinerea
resurselor naturale pentru că oamenii au folosit resursele doar pentru satisfacerea
propriilor nevoi şi au trăit ca parte a mediului natural.
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Vânatul este în general bine organizat, reglementat şi stabilit la un nivel raţional şi
durabil.
Toate aceste activităţi ar putea fi păstrate dacă vor fi efectuate într-un mod raţional şi
nu vor afecta mediul natural. Într-adevăr o încetare bruscă a acestor activităţi ar putea
avea ca efect schimbări în peisaj şi chiar o sărăcire a fondului populaţional specific şi
implicit a celui genetic.
3.3.2 AMENINŢĂRI ŞI PROBLEME
Principala problemă care ameninţă managementul durabil al pământului şi resurselor
în parc şi în jurul lui este climatul economic şi dificultăţile pe care oamenii le
întâmpină în obţinerea bunurilor necesare traiului. Este din ce în ce mai greu pentru
oameni să se întreţină în totalitate prin agricultura tradiţională şi oportunităţile
alternative sunt limitate. Cea mai mare parte a infrastructurii publice este în condiţie
precară: drumuri, reţele de apă şi gaze, canalizări, administrarea deşeurilor şi
comunicaţii. Acestea reduc oportunităţile pentru dezvoltarea locală şi crearea de
locuri de muncă. În schimb acestea cresc şomajul şi determină tinerii să părăsească
satele, aşa că vârsta medie a populaţiei creşte.
Un rezultat al acestor schimbări este acela că localnicii neîntelegând ce înseamnă
dezvoltarea durabilă a unei zone şi necesitarea utilizării resurselor naturale în limita
capacităţii de suport a ecosistemelor din parc sau imediata vecinătate, situaţia
materială de cele mai multe ori la nivel scăzut conduce oamenii către resursele
naturale pentru a-şi suplimenta veniturile fără a utiliza metode şi tehnologii
prietenoase mediului, chiar dacă ştiu că aceste activităţi nu sunt de durată. Un rezultat
evident a fost păşunatul excesiv pe versantul vestic al Culmii Pricopanului, o
suprafaţă de 107,96 ha de păşune puternic degradată care a fost transferată din
administrarea Consiliului Local Măcin în administrarea APNMM.
În acelaşi timp, datorită retrocedărilor pădurilor şi datorită problemei nerespectării
regimului silvic de către proprietarii privaţi, există riscul exploatării iraţionale a
pădurii cu efecte negative asupra biodiversităţii, solurilor şi a peisajului.
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Un alt impact evident negativ asupra parcului este exploatarea carierelor de piatră
care produce o degradare ireversibilă a peisajului natural, deşi asigură o importantă
sursă de locuri de muncă.
3.3.3 STRATEGIE DE MANAGEMENT
APNMM nu trebuie să pună şi să lase toate aceste probleme de mentalitate şi lipsă
uneori a respectului faţă de mediu înconjurător în seama situaţiei economice, de un
nivel scăzut a dezvoltării locale şi a locurilor de muncă limitate pentru localnici.În
măsura posibilităţilor, APNMM va dezvolta şi încuraja dezvoltarea unor surse de
venit alternativ care să întărească valorile naturale şi culturale locale şi care să reducă
presiunea asupra resurselor naturale din parc. În acelaşi timp, activităţile care sunt
ilegale, nesustenabile sau devastatoare vor fi descurajate şi acolo unde este necesar
vor fi prevenite activ.
Anumite activităţi vor fi încurajate în limitele durabilităţii şi în zone delimitate ale
parcului:
Păşunatul. În perimetrul parcului există doar 30 ha care pot fi utilizate tradiţional
pentru păşune în limita capacităţii de suport a elementelor naturale floristice. Atât
pentru această suprafaţă din parc cât şi pentru alte păşuni din vecinătatea parcului sau realizat studii privind capacitatea de suport pentru păşunat, aceste documente fiind
însuşite şi respectate de comunitătile locale. Este necesară continuarea

activităţilor

de determinare a capacităţii de suport a pajiştilor situate în vecinatea parcului cel
puţin la nivelul sitului ROSCI0123 Munţii Măcinului care include parcul naţional şi
se continuă şi în afara acestuia. Pe termen lung în vederea realizării unui management
integrat eficient este necesară studierea capacităţii de suport pentru păşunat la nivelul
sitului ROSPA Măcin –Niculiţel , sit care include în perimetrul său atât perimetrul
Parcului naţional cât şi SCI Munţii Măcinului.
Colectarea de plante medicinale şi a fructelor de pădure va fi posibilă numai în
zone de conservare durabilă. Sunt necesare studii pentru a identifica locurile,
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cantităţile şi speciile care pot fi culese în fiecare zonă a parcului. Eliberarea
permiselor privind acesul se vor baza pe aceste studii.
Apicultura va fi încurajată în zone bine delimitate. Se vor aplica restricţii speciale
pentru folosirea focului şi introducera animalelor în parc, iar apicultorii vor fi obligaţi
să protejeze terenul împotriva bătătoririi, distrugerea vegetaţiei sau oricare altă
schimbare în structura peisajului.
Activitatea forestieră va fi permisă în continuare, dar o atenţie specială este necesară
în aplicarea tratamentelor forestiere, în mod special în zona de conservare durabilă.
Este esenţial să se aplice tratamente forestiere care să asigure regenerarea naturală cu
o lungă perioadă de regenerare, mai mult de 20 de ani. Aplicarea efectivă a unor
astfel de tratamente, interzicerea curăţirilor şi păstrarea arborilor bătrâni şi morţi pot
conserva structurile şi mecanismele de autoreglare a ecosistemelor din pădure.
Anumite activităţi vor fi prevenite activ.
Braconajul nu va mai reprezenta o ameninţare, graţie eforturilor conjugate ale
APNMM, Inspectoratului de Poliţie şi Direcţiei Silvice Tulcea.
Colectarea plantelor decorative în perimetrul parcului va fi interzisă.
În afara graniţelor Parcului, APNMM va acţiona pentru a încuraja şi găsi sprijin
pentru ferme ecologice la scară mică, care păstrează un mozaic divers de habitate
agricole administrate în mod tradiţional. APNMM va face acest lucru pe mai multe
căi: prin resurse obişnuite obţinute prin proiectul GEF, prin căutarea sprijinului altor
sponsori pentru proiecte adecvate, prin asigurarea consultanţei pentru fermieri şi prin
construirea de legături între turismul din parc şi turismul agrocultural local.
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3.4 EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR RECREATIVE ŞI TURISMULUI

3.4.1 VALORI ŞI OPORTUNITĂŢI
Activităţile turistice din PNMM şi din perimetrul acestuia cresc de la an la an, dar
numărul lor este încă scăzut. Principalele valori ale zonei în ceea ce priveşte turismul
sunt următoarele:
Munţii Măcinului oferă un contrast atractiv în ceea ce priveşte relieful, peisajul,
vegetaţia şi sălbăticia, de la câmpiile aride întinse şi zona umedă din Delta Dunării.
De aceea ele reprezintă atracţii unice şi diferite oferind posibilitatea de a vedea
păduri, stânci şi panorame deosebite asupra peisajului înconjurător.
Zona este atractivă în mod deosebit pentru plimbări de agrement fiind întâlnite
peisaje unice la nivel naţional şi chiar europeanInterferenţele climatice întâlnite în
Munţii Măcinului, contrastul peisagistic determinat de alternanţa pe distanţe scurte a
văilor acoperite de păduri cu crestele golaşe cu vegetaţie de stepă sau de stâncărie şi
bogăţia specifică sunt doar câteva elemente care fac din parcul naţional o destinaţie
turistică în care turistul găseşte cu totul alte peisaje decât cele pe care le găseşte în
Delta Dunării atât de apropiată ca distanţă dar complementară în ceea ce priveşte
diversitatea genetică, specifică şi ecosistemică.
Pentru iubitorii naturii, Munţii Măcinului oferă de asemenea oportunităţi locale unice,
asigurând vizitatorilor interesaţi şansa de a vedea plante endemice rare şi de a
compara viaţa sălbatică de aici cu cea din alte regiuni din România sau din Balcani.
Aceasta face în plus din aceşti munţi o destinaţie foarte atractivă pentru turiştii care
vizitează delta, care sunt interesaţi de viaţa în sălbăticie. Şansa de a vedea specii
specifice zonelor umede, stepelor, pădurilor şi regiunilor alpine pe o distanţă de 100
km nu este uşor de întâlnit.
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Stilurile tradiţionale de viaţă şi culturile locale diverse ale comunităţior din jurul
parcului oferă oportunităţi pentru turismul agrocultural şi cresc şansele comunităţilor
locale de a beneficia direct de o creştere a numărului de vizitatori în PNMM.

3.4.2 AMENINŢĂRI ŞI PROBLEME
Dezvoltarea turismului are ca efect şi creşterea riscului unui comportament
iresponsabil, ce duce la deteriorarea zonei:
a) Vizitatorii se pot abate de la traseele turistice (un risc în creştere dacă traseele
sunt marcate precar), provocând stricăciuni şi perturbări nedorite;
b) Traseele existente pot fi folosite în exces şi de aceea se pot eroda şi distruge;
c) Prezenţa locurilor de campare şi de picnic creşte semnificativ riscul de
izbucnire a incendiilor;
d) Vizitatorii care campează şi organizează picnicuri în parc pot provoca tasări ale
terenului şi poluări ale cursurilor de apă cu gunoi şi deşeuri;
e) Unele zone ale parcului sunt abrupte şi stâncoase şi există riscul de rănire a
turiştilor care părăsesc traseele marcate, neatenţi sau iresponsabili;
f) Vizitatorii pot produce pagube în mod voit ecosistemelor culegând plante,
crengi pentru foc, sau omorând specii nepopulare cum sunt şerpii;
g) Folosirea vehiculelor în afara drumurilor publice în parc poate provoca pagube
şi perturbări şi poate să afecteze vizitatorii pedeştri;
h) Gunoiul este deja o problemă majoră de-a lungul drumurilor publice, această
problemă fiind pe cale de a se înrăutăţi pe măsură ce numărul vizitatorilor
creşte, în cazul în care nu se vor lua măsuri ferme şi nu se vor impune
regulamente şi măsuri educative.
Există un număr de alte cauze ce constituie limite în practicarea turismului
responsabil în zonă şi implict în aducerea de noi beneficii pentru comunităţile locale
prin practicarea diverselor forme ale ecoturismului :
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a) Infrastructura turistică în comunităţi este ca şi inexistentă şi nu există resursele
financiare necesare pentru investiţiile necesare acesteia;
b) Comunităţile locale nu au încredere în posibilele beneficii pe care turismul le
poate aduce în zonă parcului naţional;
c) Odată cu trecerea timpului produsele tradiţionale reprezentative pentru
turismul local îşi pierd din importanţă în percepţia comunităţilor din jurul
munţilor hercinici.

3.4.3 STRATEGIE DE MANAGEMENT
Administraţia Parcului va promova turismul

ştiinţific şi peisagistic, importanţa

biodiversităţii din parcul naţional la nivel local, regional şi naţional dar şi valoarea de
patrimoniu natural comunitar.
a) Pune accentul pe importanţa ştiinţifică a APNMM;
b) Monitorizează în suprafeţe permanente specii bioindicator care dau informaţii
valoroase asupra stării de conservare a habitatelor şi speciilor din perimetrul
parcului.
c) Promovează obiectivele de interes natural, turistic, istoric, rural şi de agrement,
altfel încât vizitatorii pot avea o perspectivă a acestui ţinut frumos ce abundă în
istorie şi spiritualitate şi pot descoperi destule motive să se reîntoarcă în aceste
locuri;
d) Încurajează dezvoltarea serviciilor şi amenajărilor turistice de către
comunitatea locală;
e) Susţine şi suportă dezvoltarea economică în zonele limitrofe parcului în limita
capacităţii de suport a ecosistemelor naturale şi seminaturale ;
f) Inspiră respect pentru mediul natural şi moştenirea istorică;
g) Contribuie la crearea unei imagini reale asupra importanţei serviciilor de mediu
aduse de biodiversitatea din perimetrul parcului, a unei conştientizări în rândul
vizitatorilor parcului asupra acestui aspect;
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Vor exista patru grupuri ţintă de vizitatori:
a) Turiştii români şi străini care vizitează Delta Dunării care pot fi încurajaţi să
adauge excursiei lor una sau două zile de excursie diferită de cea în Delta
Dunării, în Munţii Măcinului;
b) Turiştii români şi străini interesaţi în mod special de natură şi biodiversitate;
c) Vizitatorii români în căutare de provocări moderate, dar nu extreme, de
călătorie şi campare în locuri naturale;
d) Localnici în căutare de oportunităţi de excursii recreative în week-end şi în
vacanţe.
Principalele tipuri de oportunităţi de recreere pe care parcul intenţionează să le ofere
şi să le promoveze sunt următoarele:
a) Drumeţii de una sau două zile pe traseele marcate ale parcului, fie conduse de
ghizi locali, fie pe cont propriu;
b) Drumeţiile în natură pentru a observa păsări, flori sălbatice, arbori; turismul de
cercetare specializat va fi de asemenea permis dacă metodele sunt adecvate şi
dacă obiectivele sunt conforme cu cele din planul de management;
c) Vizitele educaţionale (a se vedea următorul capitol despre educaţie şi
conştientizare publică);
d) Turismul ecvestru. Pe versanţii care nu sunt foarte abrupţi, sub forma
excursiilor de o zi sau două poate fi practicat în partea de nord-est a parcului,
dată fiind superba vedere panoramică oferită de munţi.
e) Vizite neorganizate pe durata unei zile. Oamenii care vor să vină şi să se
bucure de natură şi aer proaspăt pentru vizitare şi picnic sunt primiţi în diverse
locaţii la marginea parcului.
Pentru a avea garanţia că programele de turism se dezvoltă viabil şi durabil vor fi
necesare studii ulterioare şi planificări.
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3.5 EVALUARE

PENTRU

EDUCAŢIE

ŞI

CONŞTIENTIZARE

PUBLICĂ
3.5.1 VALORI ŞI OPORTUNITĂŢI
In localităţile învecinate parcului naţional există şcoli de diferite niveluri în toate
localităţile: şcoli la nivel primar, gimnazial, profesionale şi un liceu în Măcin. Aceste
şcoli sunt receptive la ideea dezvoltării unui parteneriat cu parcul, fie pentru că au
beneficiat deja de parteneriatul cu administraţia parcului în utilizarea ariei protejate
ca laborator natural de studi, fie că sunt conştiente de necesitatea educaţiei ecologice
în şcoli iar parcul naţional prin heterogenitatea şi bogăţia specifică poate fi cel mai
apropiat şi cunoscut perimetru natural sau seminatural de studiu. Multe din aceste
şcoli au avut deja activităţi de colaborare cu APNMM iar Administraţia parcului
organizează anual întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţilor locale de toate vârstele
sub forma competiţiilor sau schimbului de experienţă sub numele generic cunoscut la
nivel regional de ,, Tradiţii, oameni şi natură “.
Prin proiectul GEF s-a stabilit un contact între comunităţi, parc şi liderii locali, care
au o idee de bază despre existenţa şi funcţionarea parcului. În rândul populaţiei există
oameni/organizaţii/instituţii financiare în măsură să devină catalizatori/susţinători în
comunicarea informaţiilor provenind din parc şi din afara acestuia, populaţiei locale
şi vizitatorilor. Câteva ONG-uri desfăşoară activităţi educative, pentru îmbunătăţirea
activităţii de consţientizare publică şi pentru modul de marcare a traseelor turistice.
Noul centru ecoturistic „Delta Dunarii şi Dobrogea” din Tulcea oferă informaţii
despre Munţii Măcinului şi este accesat de mulţi dintre turiştii pasionaţi de Delta
Dunării. Unii dintre tur-operatorii din Tulcea şi din alte regiuni ale ţării sunt
conştienţi de potenţialul turistic pe care îl deţine PNMM şi există deja proiecte
pentru a include Parcul Naţional Munţii Măcinului în programe şi pachete turistice
ce conexează bogăţia biodiversităţii stepice din parc cu cea a Deltei Dunării, a
turismului religios practicat la mănăstirile din Dobrogea şi Moldova, a turismului
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estival practicat la Marea Neagră. APNMM a iniţiat un program turistic ce include
zone reprezentative din parcul naţional Măcin, Parcul Natural Munţii Vrancei, Parcul
Natural Balta Mică a Brăilei şi alte arii protejate mai mici din Dobrogea ca şi
conexarea valorilor patrimoniului natural din parcul naţional

cu cele istorice şi

arheologice ce pot fi admirate la cetăţile din Dobrogea
3.5.2 AMENINŢĂRIŞI PROBLEME
Biodiversitatea din parc şi importanţa acesteia la nivel local, regional sau
internaţional nu sunt cunoscute în totalitate în rândul iubitorilor de natură şi drumeţii
deoarece încă nu există un pachet complet publicitar, hărţi, broşuri, pliante, disponibil
în cadrul unui Centru de Vizitare-Informare .
Mulţi dintre localnici nu au încă o imagine clară despre activităţile şi obiectivele
parcului şi de oportunităţile acestuia. Aceştia confundă obiectivele parcului cu
obiectivele altor proiecte care se derulează în zonă, mai ales proiectele referitoare la
conservarea carnivorelor mari. Există o nevoie reală de a depune eforturi
suplimentare pentru a convinge localnicii de beneficiile adoptării unei abordări
integrate a agriculturii, turismului, conservării moştenirilor culturale şi conservării
Parcului Naţional, deşi s-a înregistrat un progres seminificativ.
Deşi există o conştientizare a potenţialului parcului ca destinaţie turistică
suplimentară, aceasta rămâne totuşi limitată. Succesul programelor turistice propuse
va depinde de crearea unei imagini mai bune.
3.5.3 STRATEGIE DE MANAGEMENT
Beneficiile conştientizării publice sunt: folosirea durabilă a resurselor, conservarea
biodiversităţii, şi creşterea numărului de turişti în zonă;
a) Programele de conştientizare publică ar trebui să conducă la o mai bună
cunoaştere a valorilor biodiversităţii din parc şi a celor etno-culturale, istorice,
traditionale meşteşugăreşti din vecinătatea parcului astfel încât comunităţile
locale să poată aprecia ca benefică de existenţa parcului naţional

şi fiecare
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din următoarele grupuri ţintă să devină ,, ambasadori “ ai ariei protejate
:localnici, proprietari, fermieri şi crescători de animale
b) copii, elevi, studenţi
c) profesori
d) vizitatori
e) administraţii publice locale
f) mass media
g) companii
h) agenţii de călătorie locale
i) sponsori
j) ONG-uri
k) Organizaţii naţionale şi judeţene
l) Preoţi, grupuri religioase
Programul de conştientizare publică ar trebui să se concentreze pe următoarele
mesaje cheie:
a) Păstrarea unicităţii peisajului;
b) Nevoia de protejare şi conservare a biodiversităţii;
c) Nevoia de a respecta regulamentul parcului şi de comportament responsabil pe
durata vizitării parcului sau a lucrărilor ce se efectuează în el;
d) Beneficiile practicării turismului ecologic responsabil;
e) Nevoia şi beneficiile eco-dezvoltării pe termen lung în zonă;
f) Importanţa implicării comunităţilor locale în planificarea şi administrarea
zonei;
g) Celebrarea, promovarea şi respectarea culturii regiunii, a tradiţiilor şi a
produselor tradiţionale.
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3.6 EVALUAREA MANAGEMENTULUI PARCULUI

3.6.1 PUNCTE FORTE ŞI OPORTUNITĂŢI
În prezent dotarea APNMM este satisfăcătoare. Există echipamente de birotică,
mobilier, mijloace de transport în teren, datorită derulării unor proiecte finanţate de
GEF, de Guvernul României şi RNP ROMSILVA şi mai recente prin atragerea de
fonduri prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu Personalul are un nivel ridicat
de pregătire (studii academice), este tânăr şi entuziast. Au fost înfiinţate CŞ şi CCA,
acestea având un rol consultativ şi de coordonare. Au fost stabilite relaţii bune cu
cumunităţile locale şi s-a înregistrat un progres semnificativ în managementul
eficient, efectiv şi raţional al parcului. Administraţia beneficiază de sprijinul ONGurilor care activează în zonă, al instituţiilor autonome precum şi de sprijinul
autorităţilor locale şi judeţene.
Proiectul GEF/UNDP - „Consolidarea sistemul de arii protejate al României prin
demonstrarea celor mai bune practici de administrare a ariilor protejate mici în
PNMM ” – a oferit resurse crescute pentru management, acces la experienţa naţională
şi internaţională, dotare şi instruire, toate aducând beneficii pentru conservare.
În afara infrastructurii existente - trasee turistice, popasuri, locuri de campare, RNP
deţine propria infrastructură de drumuri forestiere, cabane, care împreună cu viitoarea
infrastructură stabilită ca fiind necesară pentru administraţia parcului prin „Strategia
de management a vizitatorilor în Parcul Naţional Munţii Măcinului” cum ar fi un
centru de vizitare-informare, puncte de informare, trasee turistice noi vor îmbunătăţi
condiţiile oferite turiştilor ce doresc să viziteze parcul, iar eficienţa şi condiţiile de
lucru ale personalului APNMM vor creşte semnificativ.
Există o bază de date privind istoricul, stadiul actual şi evoluţia speciilor din spectrul
floristic şi faunistic al parcului naţional şi din vecinătatea acestuia, precum şi un
program simplu de monitorizare dinamică a populaţiilor si indivizilor celor două
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componente program de monitorizare ce ar trebui dezvoltat într-un sistem care să fie
compatibil la nivelul Sistemului naţional de arii protejate.
Capacitatea echipei APNMM

de conştientizare asupra necesităţii de protecție a

patrimoniului din parc şi din vecinătatea acestuia a fost testată cu succes în cadrul
negocierilor care au dus la rezolvarea problemelor privind carierele de granit care
sunt active în vecinătatea parcului cu privire la cotele maxime până la care să
exploateze în vecinătatea parcului şi la măsurile de protecţie obligatorii pentru
minimizarea impactului asupra mediului.
S-a creat un coridor între cele două trupuri distincte ale parcului existente la
înfiinţarea parcului, Culmea Pricopanului şi Culmea Măcinului prin convingerea a
două administraţii locale spre a da în administrare către APNMM terenul situat intre
cele două trupuri (culmi) şi astfel prin eliminarea fragmentării parcului aria protejată
beneficiză de un management unitar. Suprafeţele puse la dispozitie de cele două
comunităţi locale Greci şi Jijila, totalizând 50 ha, au fost intabulate de către APNMM
cu sprijinul proiectului GEF/UNDP 00047111, etapele următoare fiind cele de
validare - aprobare de către Autoritatea centrală pentru protecţia mediului ca şi
coridor ecologic sau includerea acestei suprafeţe în perimetrul parcului prin Hotărâre
de Guvern.
Prin aprobarea Planului de management se va asigura un cadru legal managerial,
fundamentat ştiinţific, de administrare a biodiversităţii din parc şi vecinătate şi se va
proceda, conform programelor din cadrul acestuia, la dezvoltarea unor parteneriate
sau acorduri pe termen lung cu proprietarii sau administratorii de teren din parc şi
vecinătate pentru atingerea obiectivelor prevăzute a se realiza prin cele 6 programe de
lucru din Planul Operaţional de Management. Este foarte importantă colaborarea cu
proprietarii sau administratorii de teren din vecinătatea parcului pentru desfăşurarea
în vecinătatea parcului de activităţi prietenoase mediului, prin metode şi tehnologii de
lucru care să nu afecteze negativ dinamica asociaţiilor vegetale sau dispersia
populaţională a componentei faunistice din parc şi vecinătate.
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Nivelul de protecţie a biodiversităţii în parc şi vecinătatea acestuia s-a îmbunătit ca
urmare a modificărilor şi completărilor legislaţiei specifice pentru conservarea
speciilor şi habitatelor din ariile protejate naţionale şi a celor de interes european sau
mondial. Populaţiile unor specii cheie s-au stabilizat sau sunt în creştere.
3.6.2 PUNCTE SLABE ŞI AMENINŢĂRI
Personalul din cadrul administraţiei parcului are încă nevoie de îmbunătăţirea
cunoştinţelor necesare îndeplinirii
structura de organizare

sarcinilor specifice fiecărui compartimentdin

De aceea este necesară completarea cunoştintelor

personalului angajat la APNMM , întărirea capacităţii instituţionale fiind un obiectiv
permanent al administraţiei de parc. Pentru

dezvoltarea

competenţele necesare

angajaţii APNMM vor participa la instruiri pe probleme specifice stabilite prin fişele
de post şi vor fi evaluaţi periodic cu privire la abilităţile profesionale cerute de
poziţia ocupată în cadrul administraţiei.
Este nevoie de angajaţi calificaţi corespunzător şi experimentaţi pentru a face faţă
problemelor specifice parcului, în patrulare, monitorizare şi ghidaj. O altă problemă
este marea fluctuaţie a personalului; personal bine calificat nerezident în zonă nu
intenţionează să rămână prea mult timp angajat, în timp ce candidaţi locali care să fie
bine pregătiţi şi care ar putea să rămână, sunt greu de găsit. Salariile mici şi
întrevederea de oportunităţi limitate în vederea avansării afectează de asemenea
recrutarea de personal şi păstrarea acestuia în structura administraţiei.
Retrocedările pădurilor pe teritoriul parcului nu reprezintă un pericol semnificativ,
dată fiind suprafaţa mică de păduri de 4,05 ha care trebuie să fie retrocedată câtorva
locuitori din Luncaviţa şi Hamcearca.
Preocuparea majoră a APNMM este durabilitatea activităţilor curente desfăşurate şi
susţinute în parte prin proiectul UNDP/GEF 0004 00047111, sau prin proiectele POS
Mediu Cod SMIS -CSNR 17289 şi POS Mediu Cod SMIS -CSNR 36253 S-au făcut
demersuri în sensul asigurării în bugetul anual al parcului a sumelor necesare
susţinerii activităţilor demarate şi susţinute prin proiecte, dar care sunt obligatoriu
necesare a fi continuate pentru administrarea eficientă a ariei protejate şi după
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finalizarea acestora. Tot pentru o bună continuitate şi punere în valoare a
informaţiilor preţioase identificate prin proiectele desfăşurate la nivelul parcului,
APNMM a elaborat şi înaintat cereri de finanţare pentru obţinerea de fonduri externe
care să susţină asigurarea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor din parc
care în cea mai mare parte sunt de interes comunitar. Astfel există în implementare un
proiect care are ca obiective principale îmbunătăţirea infrastructurii turistice şi
realizarea unui plan de managemet integrat care să cuprinda şi ariile protejate de
interes comunitar care se suprapun parţial cu perimetrul PNMM. Este necesară
elaborarea şi implementarea unor proiecte care să pună în valoare rezultatele studiilor
efectuate prin proiecte anterioare cum ar fi cele care se referă la valoarea serviciilor
ecosistemice şi a altor servicii oferite de parc, sau refacerea populaţiilor de plante sau
animale care se găsesc în perimetrul parcul într-un număr critic pentru conservarea
speciilor sau sunt extincte din cauza activităţilor antropice desfăşurate înainte de
înfiinţarea administraţiei parcului. Creşterea turismului ar putea aduce anumite
venituri comunităţilor locale dar acestea nu cunosc cum se practică un turism
responsabil şi nici nu au încredere că această activitate poate deveni o alternativă de
dezvoltare locală pe termen lung. Este necesară intensificarea eforturilor
administraţiei pentru a asigura o dezvoltare durabilă a resurselor rurale pentru
comunităţile locale prin conştientizarea acestora asupra potenţialului extraordinar pe
care îl deţin munţii hercinici şi zonele învecinate în ce priveşte valorificarea
componentelor peisagistice din parc şi a celei etno-culturale şi mesteşugăreşti din
vecinătate.

3.6.3 STRATEGIE DE MANAGEMENT
Administraţia trebuie să întocmească un buget detaliat pentru implementarea planului
de management şi o strategie clară pentru găsirea resurselor necesare pentru un
management eficient. Administraţia trebuie să aibă în vedere în mod special surse
viitoare de finanţare din partea Uniunii Europene.
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Priorităţi şi planuri pentru instruirea personalului există, dar trebuie să se depună
eforturi speciale pentru recrutarea, instruirea şi păstrarea personalului din
comunităţile locale din jurul parcului.
Parcul trebuie să îşi continue activitatea de dezvoltare şi de parteneriat cu
comunităţile locale şi cu utilizatorii resurselor şi să-i implice îndeaproape pe aceştia
şi pe alţi proprietari în administrare şi luarea deciziilor. Implementarea cu succes a
managementului va depinde de această colaborare.
În acelaşi timp administraţia va trebui să aibă o abordare fermă dar corectă în
aplicarea legilor în vigoare şi a regulamentelor privind protecţia speciilor, habitatelor
şi ecosistemelor, şi să se opună deteriorării crescânde şi degradării rezultate din
turism şi exploatarea resurselor.
Impactul efectiv al acţiunilor menţionate în acest plan de management trebuie
monitorizate cu grijă şi măsurate, pentru a demonstra beneficiile managementului
calificat şi a iniţia adaptarea activităţilor de management planificat în condiţiile noilor
ameninţări sau acolo unde nu vor fi atinse obiectivele propuse. O strânsă colaborare
cu CŞ, CCA, administraţiile silvice şi cu comunitatea largă ecologistă va fi
importantă în adoptarea abordării unui management adaptabil.
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