Primăria Comunei Şercaia, găzduieşte în
data de 25 Mai 2008, începând cu ora
11 00 , a VIII –a ediŃie a

ORGANIZATORI:
• CONSILIUL JUDEłEAN BRAŞOV
• CENTRUL JUDEłEAN PENTRU
CULTURILOR TRADIłIONALE
• S.C. ARO – PALAS BRAŞOV
• PRIMĂRIA COMUNEI ŞERCAIA

CONSERVAREA

Şi

PROMOVAREA

LEGENDA LUI NARCIS, aşa cum este povestită în
Metamorfozele lui Ovidiu, începe cu profeŃia lui Tiresias despre
Narcis: „Va trãi pânã la o vârstã înaintatã –spune el, cu condiŃia să
nu ajungă niciodată să se cunoască pe el însuşi!” Fugind de toti cei
îndrăgostiŃi de frumuseŃea lui, fugind de Echo, Narcis ajunge într-un
crâng întunecat şi în iazul din crâng, Narcis îŃi vede imaginea.
Pentru că nu o poate atinge, se stinge de dor, iar pe marginea apei
răsare o floare plină de gingăşie – narcisa.
Aşa s-a născut narcisa. Şi a invadat pământul. GraŃioasa plantă
care înfloreste în luna mai.
REZERVAłIA DUMBRAVA VADULUI (POIANA CU NARCISE ) SATUL VAD –
ŞERCAIA se află în Depresiunea Făgăraşului, lângă satul Vad, comuna Şercaia.
RezervaŃia este cu adevarat importantă prin faptul că
este singura pădure de stejar (Quercus robur) din łara
Oltului. Este un habitat prioritar în Directiva
Habitate/Specii nr. 97/62CE-Cod 91IO) - Păduri de
stejari (Quercus Robur) habitat prioritar. Narcisa
(Narcissus angustifolius se regăseste în RezoluŃia nr.
6/1998 a Comitetului permanent al ConvenŃiei de
Berna, Anexa 1 - Specii ce necesită măsuri specifice
de consevare a habitatului.
Cu sute de ani în urma, Câmpia Transilvana era

acoperită de păduri de stejari, iar łara Făgărasului era acoperită de specia Quercus
robur. După defrişarea pădurilor, în multe locuri a avut loc înmlăştiniriea. Mlaştinile sunt
puŃin adânci şi sunt populate cu specii şi asociaŃii specifice ecosistemului. Acestui fapt se
datoreşte şi inmulŃirea masivă a speciilor de narcise (Narcisus poeticus L, subspecia
radiiflorus Salisb şi Narcissus Angustifolius Haw), ca Ńn nici o altă parte din Ńară.
RezervaŃia are o suprafaŃă de 394.9 ha, din care 205 ha este reprezentată de pădure iar
189.9 ha poieni. În partea de nord nord-est a rezervaŃiei 87 ha sunt împrejmuite şi fac
obiectul unor cercetări ştiinŃifice. În acest perimetru accesul publicului este interzis. În
acest moment rezervaŃia este luată în custodie de DirecŃia Silvică Braşov.
Conform Ordinului nr. 1964/2007, Poenile cu narcise de la Dumbrava Vadului (Şercaia),
au fost declarate şi Situri Natura 2000, ca sit de importanŃă comunitară (SCI).
ImportanŃa rezervaŃiei:
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Constituie singura pădure de stejar (Quercurs robur) din
łara Făgăraşului;
Are un caracter secundar, fiind o dumbravă;
Este un habitat prioritar în directiva Habitat/Specii nr.
97/62/CE (cod 91IO), Păduri de stejar (Quercus robur),
habitat prioritar;
Specia predominantă este Narcissus angustifolius, care
se regăseşte în rezoluŃia nr. 6 din 1998 a Comitetului
permanent a ConvenŃiei de la Berna.

Teritoriul rezervaŃiei se remarcă prin multimea
neobişnuită a narciselor dar şi prin îmbinarea dintre
vegetaŃia lemnoasă şi cea ierboasă.
S-au identificat 516 specii de cormofite, grupate în
68 de familii, elementele floristice sunt dominate de
speciile eurasiatice (43,9%), alături de specii
circumpolare (12,4%), europene (11,7%), central –
europene ( 10,7%), şi cosmopolite (5,6%) ;
Specii de plante caracteristice: NARCISA (coprina) Narcissus poeticus ssp. radiiflorus L. ( denumiri sinonime : N. stellaris , N.
angustifolius, N. radiiflorus), Cnidium dubium, Lysimachia thyrsiflora, Potentilla
palustris, Trollius Europaeus, Iris sibirica – stanjenel siberian, Phyteuma tetramerum
– endemit carpatic (specie subendemică), Juncus
effusus;J.
conglomeratus; Carex leporina C. caespitosa; Galium
palustre; Myosotis palustris; Agrostis canina;
În urma cercetărilor efectuate între anii 2000/2001, în
cadrul Proiectului LIFE Nat/99/RO/006391 –
« Conservarea unei paduri de stejari (Quercus
robur), proiect realizat de Consiliul JudeŃean Braşov
în parteneriat cu DirecŃia Silvică Braşov, s-a identificat în rezervaŃie 160 specii de

vertebrate, grupate astfel : 6 specii de peşti, 10 specii de amfibieni, 6 specii de
reptile, 112 specii de păsări şi 26 specii de mamifere ;
PosibilităŃi de acces:
Din Brasov pe D.N.1 pe relaŃia Braşov – Sibiu, până în localitatea Şercaia (52
km), iar de acolo pe D.N. 73A până în satul Vad (4 km). De aici un indicator la dreapata
ne duce înca 3 km până la RezervaŃie. Parcarea largă de la marginea pădurii.
În România se găsesc multe poieni cu narcise, declarate arii protejate în multe
judeŃe ale Ńării, dar Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului au cea mai mare
suprafaŃă.

