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Introducere
În prezentul studiu s-a realizat colectarea, armonizarea şi procesarea datelor referitoare la
speciile şi habitatele ameninţate şi la speciile invazive din Carpaţii româneşti. Rezultatul final este
un document unic, cu Lista Roşie a speciilor şi habitatelor şi o listă a speciilor invazive din Carpaţii
româneşti, conform contractului.
Au fost colectate datele bibliografice, din studii proprii şi din baze de date publice, cu privire
la corologia şi starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Carpaţii
româneşti, în trecut şi prezent. Aceste date au fost introduse într-o bază de date cu structură adecvată
analizelor necesare pentru elaborarea Listei roşii a speciilor şi habitatelor ameninţate din Carpaţii
româneşti, în conformitate cu definiţiile şi metodologia proiectului BIOREGIO Carpathian.
Datele din baza de date au fost procesate şi analizate conform metodologiilor consacrate
UICN, NATURA 2000 şi metodologiei proiectului BIOREGIO Carpathian pentru obţinerea Listei
roşii a speciilor şi habitatelor din Carpaţii româneşti.
Rezultatul este Lista roşie a speciilor şi habitatelor din Carpaţii româneşti în conformitate cu
cerinţele proiectului BIOREGIO Carpathian.
Au fost colectate datele bibliografice, din studii proprii şi din baze de date publice, cu privire
la corologia şi starea populaţiilor speciilor invazive din Carpaţii româneşti. Aceste date au fost
analizate conform metodologiei proiectului BIOREGIO Carpathian, rezultatul este lista speciilor
invazive din Carpaţii româneşti.
Introduction
In this study was realised the data collection, harmonising and processing, regarding the
threatened species and habitats and invasive species of Romanian Carpathians. The final result is an
unique document, which include the Red List of the species and habitats and a list of the invasive
species in the Romanian Carpathians, in conformity with the contract.
There were collected bibliographical data, from own studies and from public data bases,
regarding the corology and the ecological status of the species and habitats of conservative interest
of the Romanian Carpathians, in the past and in the present. These data were introduced in a data
basis with an adequate structure for the necesary analisys for creation of the Red List of the
threatened species and habitats of the Romanian Carpathians, in conformity with the BIOREGIO
Carpathian definitions and methodologies.
The data included in the data base were processed and analysed in conformity with the
UICN, NATURA 2000 and BIOREGIO Carpathian project methodologies to obtain the Red List for
the Romanian Carpathians species and habitats.
The result is the Red List of the Romanian Carpathians species and habitats in conformity
with the BIOREGIO Carpathian project requirements.
There were collected bibliographical data, from own studies and from public data bases,
regarding the Romanian Carpathians invasive species corology and ecological status. These data
were analised in conformity with the BIOREGIO Carpathian project, the result is the Romanian
Carpathians invasive species list.

