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0. CONCEPTUL „NATURA 2000”
Întrucât s-a constatat că pe teritoriul statelor membre a Comunităţii Europene habitatele
naturale se află, în multe cazuri, într-un proces continuu de deteriorare, în vederea conservării
naturii, Uniunea Europeană a creat „Natura 2000” – o rețea de zone din cadrul U.E. desemnate
conservării anumitor specii și habitate vulnerabile la nivel european.
Programul „Natura 2000” are la bază două directive ale U.E., astfel:
1. Directiva Consiliului Europei nr. 79/409/EEC din 02.04.1979 („Directiva
Păsări”), care se referă la speciile de păsări sălbatice şi la habitatele acestora, are ca scop
protejarea, în anumite zone, a păsărilor sălbatice vulnerabile și a habitatelor acestora;
2. Directiva Consiliului Europei nr. 92/43/EEC, din 21.05.1992, ce se referă la
conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice („Directiva Habitate”), are ca
principal scop promovarea menţinerii biodiversităţii la nivel european, dar cu luarea în
considerare şi a condiţiilor economice, sociale, culturale şi a aspectelor regionale şi locale,
contribuind astfel la atingerea obiectivului mai general – cel al dezvoltării durabile,
întrucât respectiva menţinere a biodiversităţii presupune, uneori, perpetuarea sau chiar
încurajarea activităţilor umane.
Directivele ce au stat la baza programului „Natura 2000” au fost transpuse în legislația
națională prin O.U.G. nr. 57/2007, referitoare la regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
Rețeaua „Natura 2000”, formată din Arii Speciale de Conservare, desemnate pentru
protecția speciilor și habitatelor amenințate, listate în anexele Directivei Habitate și Arii de
Protecție Specială Avifaunistică, desemnate pentru protecția speciilor de păsări sălbatice - în baza
Directivei Păsări - acoperă cca. 20 % din teritoriul Uniunii Europene. Până la validarea Ariilor
Speciale de Conservare aceste zone, propuse pentru rețeaua „Natura 2000”, au statutul de Situri
de Importanță Comunitară.
„Natura 2000” urmărește, în primul rând, ca în ariile de conservare să se asigure, pe termen
lung, printr-un management corespunzător, „statutul de conservare favorabilă” (termen
necorespunzător definit în legislația românească) speciilor și habitatelor de interes comunitar
pentru care s-a desemnat/delimitat fiecare sit în parte.
Singurul indicator obiectiv cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă este de
natură cantitativă – mărimea populației sau fluctuațiile efectivelor populației. Ca atare, este
imperios necesar ca impactul unor investiții, asupra speciilor sau habitatelor pentru care a fost
desemnat un anumit sit, să se evalueze, în totalitate, prin metode științifice, știut fiind că, în
majoritatea cazurilor, impactul poate fi sensibil micșorat sau chiar minimalizat, prin selectarea
atentă și implementarea corectă a măsurilor de diminuare a impactului.
Implementarea rețelei „Natura 2000” este partea cea mai consistentă din politica de stopare
a scăderii biodiversității la nivel european.
Reţeaua ecologică „Natura 2000” reuneşte siturile care adăpostesc tipuri de habitate naturale
enumerate în anexa I şi habitatele speciilor enumerate în anexa II din “Directiva Habitate”, precum
şi siturile care includ habitatele speciilor de păsări enumerate în anexa I din “Directiva Păsări” şi, în
cazul speciilor migratoare, zonele de înmulţire, de schimbare a penelor, de iernare şi punctele de
popas situate de-a lungul rutelor lor de migrare.

În România, siturile de importanță comunitară și ariile de protecție specială, incluse în
„Natura 2000”, acoperă aprox. 17 % din teritoriu. Lista siturilor incluse în „Natura 2000” este
transmisă Comisiei Europene. După aprobare, autoritățile din România vor trebui să elaboreze
planuri de management pentru fiecare sit în parte, planuri care vor trebui să cuprindă măsurile
speciale stabilite în vederea conservării habitatelor și speciilor de interes comunitar.
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Biodiversitatea din România - mult mai mare decât în alte state membre ale U.E., și
existența unui capitalul natural foarte valoros – habitate neantropizate, bioregiuni pentru rețeaua
ecologică, populații mari și viabile de carnivore mari, etc. fac ca aportul țării noastre la rețeaua
„Natura 2000” să fie unul semnificativ.
Implementarea rețelei „Natura 2000” a fost una dintre obligațiile României în vederea
aderării la Uniunea Europeană. Totuși, nu putem evita faptul că, în România, după aderarea la U.E.,
trebuie integrate și alte politici comunitare, unele dintre acestea contrapunându-se eforturilor de
conservare a capitalului natural – scopul pentru care a fost desemnat/constituit fiecare sit „Natura
2000” în parte.
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1. DESCRIEREA SITURILOR „NATURA 2000” DIN ZONA
PLANULUI (AMENAJAMENTULUI) - ROSPA0089 Obcina
Feredeului şi ROSCI0328 Obcinele Bucovinei
1.1.

Aspecte generale

Peste fondul forestier proprietate publică a statului din zona teritorială a O.S. Vama se
suprapun, conform Reţelei ecologice europene Natura 2000, pe parte din suprafață,
următoarele arii protejate:
- Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului, aflată în custodia
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.), având plan de management aprobat
– 6342,49 ha, în U.P. I Deia (2454,16 ha) și în U.P. II Paltinu (3888,33 ha);
- Situl de importanță comunitară ROSCI0328 Obcinele Bucovinei, aflat în custodia
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.), fără plan de management aprobat –
5815,72 ha, în U.P. I Deia (2083,09 ha) și în U.P. II Paltinu (3732,63 ha).
Suprafaţa din fondul forestier proprietate publică de stat peste care se suprapun siturile
amintite mai sus este de 6404,47 ha (cca 44% din suprafaţa totală a ocolului silvic).
In U.P. III Dragoșa se întâlnește Rezervația naturală pentru conservarea speciei Trientalis
europaea (0,15 ha). Suprafețele de pădure din cadrul rezervației naturale sunt incluse în grupa I
funcțională, categoria funcțională 1.5C – arborete cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de
protecție (T. I). Arboretele în cauză sunt incadrate în S.U.P. E – rezervații pentru ocrotirea integrală
a naturii.
Situl Natura 2000 ROSPA0089 Obcina Feredeului, parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România, a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr.1284/2007 privind
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare. ROSPA0089 – Obcina
Feredeului contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea unor stări de conservare favorabilă
a speciilor de păsări de interes comunitar pentru care a fost declarat, în acest fel contribuind
semnificativ la coerenţa reţelei Natura 2000 şi la menţinerea diversităţii biologice în regiunea
biogeografică din care face parte.
Aria protejată se suprapune în cea mai mare parte peste unitatea fizico-geografică Obcina
Feredeului şi este situată într-o zonă cunoscută la nivel naţional pentru valorile sale culturale, pentru
modul de viaţă tradiţional şi dezvoltarea echilibrată a comunităţilor locale, care au permis păstrarea
în bună stare a valorilor naturale – fapt confirmat şi de statutul de sit Natura 2000 conferit zonei.
Zona cuprinde şi o rezervaţie naturală de interes naţional – Pădurea Roşoşa, situată integral în cele
două situri - aria de importanţă specială avifaunistică Obcina Feredeului şi situl de importanţă
comunitară Obcinele Bucovinei, rezervaţie desemnată pentru protecţia unor habitate forestiere şi
ripariene şi a unor specii de plante şi animale de interes naţional şi european.
Suprafaţa totală a sitului este de 63757,50 ha, cca 10 % (6342,49 ha) fiind pe teritoriul cu
pădure aparţinând domeniului public al statului administrat de R.N.P. Romsilva prin Direcția
Silvică Suceava, Ocolul Silvic Vama, restul fiind pe raza altor ocoalele silvice (O.S. Brodina, O.S.
Breaza, O.S. Pojorâta, O.S. Falcău, O.S. Moldovița și B.E. Tomnatic) şi a altor proprietari din
împrejurimi.
Pe raza unităţii de producţie I Deia, situl se suprapune pe o suprafață de 2454,16 ha
(2433,39 ha pădure și 20,77 ha alte terenuri), în parcelele 21-32, 35-49, 62 și 221D – 224D.
Pe raza unităţii de producţie II Paltinu, situl se suprapune pe o suprafață de 3888,33 ha
(3843,04 ha pădure și 45,29 ha alte terenuri), în parcelele 14-24, 31-33, 58-91, 228-229, 237-238,
368 și 369D – 376D.
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Situl Natura 2000 ROSCI0328 Obcinele Bucovinei, parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România, a fost declarat arie naturală protejată de interes comunitar,
conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011, privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei
ecologice europene Natura 2000 în România.
ROSCI0328 Obcinele Bucovinei contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea unor
stări de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor de interes comunitar pentru care a
fost declarat, în acest fel contribuind semnificativ la coerenţa reţelei Natura 2000 şi la menţinerea
diversităţii biologice în regiunea biogeografică din care face parte.
Suprafaţa totală a sitului este de 32209,10 ha, cca 18 % (5815,72 ha) fiind pe teritoriul cu
pădure aparţinând domeniului public al statului administrat de Ocolul Silvic Vama, restul fiind pe
raza altor ocoalele silvice vecine şi a altor proprietari din împrejurimi.
Pe raza unităţii de producţie I Deia, situl se suprapune pe o suprafață de 2083,09 ha
(2065,55 ha pădure și 17,54 ha alte terenuri), în parcelele 21-29, 35-48, 62, 160% și 221D – 224D.
Pe raza unităţii de producţie II Paltinu, situl se suprapune pe o suprafață de 3732,63 ha
(3682,87 ha pădure și 49,76 ha alte terenuri), în parcelele 14-24, 31-33, 61-91, 228-229, 237-238,
244, 368 și 369D – 376D.
Siturile Natura 2000 au fost actualizate în cursul anului 2019.
Dimensiunea relativ mare, comparativ cu întinderea siturilor, a suprafeței care se suprapune
peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama, conduce la obligația descrierii respectivei
zone, ca parte integrantă a unor unități teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite
particularitățile locale.

1.2.

Situarea geografică

Siturile de importanță comunitară, ROSPA0089 Obcina Feredeului și ROSCI0328 Obcinele
Bucovinei se află în județul Suceava.
Din punct de vedere geografic, Ocolul Silvic Vama, peste care se suprapun cele 2 situri de
importanță comunitară, este situat conform Geografiei României, în Carpații Orientali, Obcinele
Bucovinei, zona centrală a acestora – Obcina Mare și Obcina Feredeului, în bazinele superioare ale
râurilor Moldoviţa şi Moldova, astfel:
- U.P. I Deia: în partea de nord-est a Obcinei Feredeului, în bazinul hidrografic al pâraielor
Deia și Scăuele – afluienți de dreapta ai râului Moldovița;
- U.P. II Paltinu: în partea de nord-est a Obcinei Feredeului, în bazinul hidrografic al
pâraielor Valcanu și Valea Boului – afluienți de dreapta ai râului Moldovița;
- U.P. III Dragoșa: în partea centrală a Obcinei Mari, în bazinul hidrografic al pâraielor
Ciumârna, Lupoaia, Palamania și Dragoșa – afluienți de stânga ai râului Moldovița;
- U.P. IV Frumosu: în partea centrală a Obcinei Mari, în bazinul hidrografic al pârâului
Frumosu– afluient de stânga ai râului Moldovița.
Din punct de vedere administrativ, Ocolul Silvic Vama face parte din Direcția Silvică
Suceava, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
Teritorial, Ocolul Silvic Vama se află în județul Suceava, pe raza unităţilor administrativ
teritoriale: Câmpulung Moldovenesc, Frumosu, Moldovița, Vama, Vatra Moldoviței și Sadova.
Sediul ocolului silvic se află în localitatea Vama. Principalele căi de acces în zona ocolului
silvic sunt drumurile naționale, D.N. 17 (E58) Suceava – Câmpulung Moldovenesc, D.N. 17A
Câmpulung Moldovenesc – Rădăuți şi calea ferată Suceava – Câmpulung Moldovenesc.
Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului de pe raza O.S. Vama însumează
14519,68 ha şi este împărţită în 4 unităţi de producţie:
- U.P. I Deia – 3327,82 ha;
- U.P. II Paltinu – 4293,41 ha;
- U.P. III Dragoșa – 4935,81 ha;
- U.P. IV Frumosu – 1962,64 ha.
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Suprafaţa păduroasă a ocolului silvic se încadrează două etaje de vegetaţie şi anume: FM3 etajul montan de molidișuri (1687,53 ha - 12%) și FM2 – etajul montan de amestecuri (12461,04 ha
– 88%).
Unităţile amenajistice (u.a.), pe categorii de folosinţă forestieră și U.P., peste care se
suprapune situl ROSPA0089 Obcina Feredeului în raza teritorială a O.S. Vama, sunt prezentate în
tabelul 1.2.2..
Amplasamentul sitului ROSPA0089 în fondul forestier în studiu
Tabelul 1.2.1.
Categorii de folosinţă forestieră

Păduri

U.P.

Supraf.
[ ha ]

Parcele (u.a.)

I

21-32, 35-49, 62

2433,39

II

14-24, 31-33, 58-91, 228, 237-238, 368

3841,26

Total păduri
66F, 73A
Terenuri destinate împăduririi
Total terenuri destinate împăduririi
22T, 24V, 29V, 30C, 35V, 36C, 37V, 38V, 43V, 47C, 47V,
I
221224D
Terenuri
afectate
gospodăririi
16V1, 16V2, 17V, 19C, 22C, 24C, 31C, 59V, 68C, 69C, 75C,
silvice
II
75V, 81V, 82V, 89A, 89C, 91C, 91A, 369D-376D
Total terenuri afectate gospodăririi silvice
I
21N
II
Terenuri neproductive
Total terenuri neproductive
I
32M
Terenuri scoase temporar din
II
24M1, 24M2, 78M, 228M, 229M, 238M
fondul forestier
Total terenuri scoase temporar din fondul forestier
U.P. I
Total
U.P. II
TO TAL
RO S PA0 0 8 9
I
II

6274,65
1,78
1,78
19,40
31,33
50,73
1,34
1,34
0,03
13,96
13,99
2454,16
3888,33
6342,49

Unităţile amenajistice (u.a.), pe categorii de folosinţă forestieră și U.P., peste care se
suprapune situl ROSCI0328 Obcinele Bucovinei în raza teritorială a O.S. Vama, sunt prezentate în
tabelul 1.2.2..
Amplasamentul sitului ROSCI0328 în fondul forestier în studiu
Tabelul 1.2.2.
Categorii de folosinţă forestieră

U.P.

Parcele (u.a.)

Păduri

I
II

21-29, 35-48, 62, 160%
14-24, 31-33, 61-91, 228, 237-238, 368

Terenuri destinate împăduririi

I
II

Supraf.
[ ha ]
2065,55
3681,09

Total păduri

I
Terenuri
silvice

afectate

gospodăririi

Terenuri scoase
fondul forestier

temporar

II
I
II

Terenuri neproductive

din

5746,64

66F, 73A
Total terenuri destinate împăduririi
22T, 24V, 29V, 35V, 36C, 38V, 43V, 47C, 47V, 221D-224D
16V1, 16V2, 17V, 19C, 22C, 24C, 31C, 68C, 69C, 75C, 75V,
81V, 82V, 89A, 89C, 91C, 91A, 369D-376D
Total terenuri afectate gospodăririi silvice
21N
Total terenuri neproductive
24M1, 24M2, 78M, 228M, 229M, 238M, 244M

I
II

Total terenuri scoase temporar din fondul forestier
U.P. I
U.P. II

Total
TO TAL

RO S CI 0 3 28
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1,78
1,78
16,20
30,82
47,02
1,34
1,34
18,94
18,94
2083,09
3732,63
5815,72

Coordonatele Stereo 70, ale fondului forestier, din cadrul O.S. Vama, peste care se
suprapun siturile Natura 2000, sunt prezentate în tabelele următoare.
Coordonatele Stereo 70 ale fondului forestier din U.P. I Deia peste care se suprapun
siturile Natura 2000
ROSPA0089 Obcina Feredeului și ROSCI0328 Obcinele Bucovinei

Nr.
crt.

1

U.P.

Nr.
pct.

I Deia

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Coordonate stereo 70
Y
X
678281,6059
677976,7832
676994,8724
677015,4324
677033,2744
677183,8012
676634,2432
677264,0593
677721,8924
677115,3520
676279,8261
675330,7925

541983,8502
542258,7247
542886,4411
543983,6601
544912,7171
545323,7125
546371,2482
546653,5473
547251,3548
547744,4292
547999,6806
548063,2463

Nr.
pct.

Tabelul 1.2.3.
Coordonate stereo 70
Y
X

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

674610,3965
674350,4900
673722,7638
672900,9142
671512,9658
671315,4774
670940,7767
671097,3601
670538,9702
670628,9287
670611,1407

548542,0672
549012,1269
549509,1172
548840,6173
549095,5795
549160,9389
548981,2083
550379,0059
550051,0713
549830,1438
549508,4695

-

-

-

Coordonatele Stereo 70 ale fondului forestier din U.P. II Paltinu peste care se
suprapun siturile Natura 2000
ROSPA0089 Obcina Feredeului și ROSCI0328 Obcinele Bucovinei
Nr.
crt.

1

U.P.

Nr.
pct.

II Paltinu

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Coordonate stereo 70
Y
684854,7996
685019,4829
686963,5890
686097,4147
683591,5430
681457,3026
679596,8601
677543,3027
676047,0955
676300,2455
678267,2762
678519,7710
678976,6122
679154,6565
679424,2060
679555,3536
679759,9514

X
540717,2259
540854,8956
538423,9648
536357,1044
535121,0600
532612,8831
534250,1252
536085,4136
539704,3105
540962,0375
541664,2252
541868,2400
541382,4802
541090,8910
540775,8586
540212,2380
539720,4142
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Nr.
pct.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
-

Tabelul 1.2.4.
Coordonate stereo 70
Y
679912,0470
680211,1606
680528,7209
680893,0553
681455,7676
681684,1565
681666,6897
681793,1228
682286,8422
682569,1420
682891,2157
683159,6551
683696,5765
684126,0824
684448,3957
684493,1180
-

X
539268,1920
539016,2147
538385,2412
538156,5863
538225,3324
537657,0184
537184,0450
537346,9276
537157,8765
537139,0170
537100,7551
537217,8163
537651,9021
539322,6580
540273,9622
540799,4313
-

Coordonatele Stereo 70 ale fondului forestier din U.P. III Dragoșa peste care se
suprapune Rezervația naturală pentru conservarea speciei Trientalis europaea

Nr.
crt.

U.P.

Nr.
pct.

1

III Dragoșa

1
2

Coordonate stereo 70
X

Y

Nr.
pct.

547551,7299
547580,3089

691113,4868
691097,9425

3
4

1.3.

Tabelul 1.2.5.
Coordonate stereo 70
X

Y

547540,3459
547501,5635

691071,6689
691088,4159

Geomorfologie

Teritoriul Ocolului Silvic Vama este situat, conform Geografiei României, în Carpații
Orientali, Obcinele Bucovinei, zona centrală a acestora – Obcina Mare și Obcina Feredeului, în
bazinele superioare ale râurilor Moldoviţa şi Moldova.
O mică parte din fondul forestier al ocolului silvic - arboretele din trupurile de pădure
Bardan şi Buzău, din U.P. I Deia, aparţin de extremitatea nordică a Munţilor Stânişoarei și, spre
deosebire de restul suprafeței, sunt situate pe versantul drept tehnic al Râului Moldova.
Obcinele Bucovinei formează o unitate de munţi mici şi mijlocii, ce intră în componenţa
treptei marginale estice a Carpaţilor Orientali. Trăsătura specifică a acestora este paralelismul
culmilor prelungi, puţin înalte şi masiv împădurite, separate de văi longitudinale largi, bogate în
pajişti şi intens antropizate – „câmpulunguri”. Culmile şi văile se repetă alternativ de la est la vest,
au independenţă relativă în cadrul teritoriului Obcinelor Bucovinei, dar se subordonează acestuia,
atât prin structură geologică, cât şi prin anumite relaţii funcţionale complementare. Aceste
particularităţi, la care se adaugă diferenţierile structural-funcţionale şi de peisaj faţă de unităţile
vecine, conturează personalitatea geografică a Obcinelor Bucovinei în cadrul ansamblului
geosistemic de rang superior – Carpaţii Orientali. Discontinuităţile - de ordin morfologic,
biopedoclimatic şi social-economic, se evidenţiază atât în raport cu Podişul Sucevei, cât şi cu
unităţile muntoase înalte din vest şi sud (Munţii Suhard, respectiv masivele Giumalău şi Rarău),
unde caracteristica principală o constituie etajarea componentelor geografice.
Altitudinea medie a culmilor principale este de cca. 1200 m, ea scăzând de la vest la est,
de la 1300-1400 m (Obcina Mestecănişului), la 1000-1100 m (Obcina Mare). Valorile relativ reduse
ale energiei medii (400 m) şi a densităţii fragmentării reliefului (0,7-0,8 km/km2) explică aspectul
de „spinări largi” a majorităţii culmilor.
Distribuţia vegetaţiei forestiere şi ierboase evidenţiază că etajarea se interferează şi chiar
se subordonează zonalităţii determinată de poziţia faţă de axul Carpaţilor Orientali – se disting trei
subzone forestiere: subzona fagului (în Obcina Mare), cea a tranziţiei de la fag la molid (zona
centrală a regiunii) şi subzona molidului (versantul vestic al Obcinei Feredeului şi Obcina
Mestecănişului), cu pajiştile corespunzătoare.

1.4.

Geologie

Zona teritorială O.S. Vama se caracterizează prin marea răspândire a şisturilor negre
(cretacice), cutate în solzi paraleli pe direcţia nord-vest – sud-est, strâns imbricaţi şi deversaţi spre
exterior, reprezentate de unitățile/pânzele de Audia și de Tarcău.
Pânza de Audia, foarte bine reprezentată în Obcina Feredeului (U.P. I și II) se extinde în
Obcina Mare prin orizontul gresiei de Tomnatec (de Prisaca) ce încheie seria depozitelor ce
alcătuiesc această pânză spre est. Orizontul are o grosime de 400 – 800 m şi este constituit din gresii
cuarţo–feldspatice. Deşi vârsta acestor depozite nu este încă sigur determinată, li se atribuie
perioada senonian-paleogenă (cretacic superior - paleogen).
Pânza de Tarcău cuprinde depozite de vârstă paleogenă din faciesul vestic (de Tarcău) şi
faciesul itermediar – marginal estic. Faciesul vestic este constituit din orizonturile gresiilor de
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Tarcău, de Plopu și de Fusaru. Faciesul estic este reprezentat prin orizontul gresiei de Lucăreşti şi
este constituit dintr-o gresie silicioasă albă, fiind identică cu gresia de Kliwa.
Din punct de vedere structural, pânza de Audia este constituită din depozite din cretacicul
superior şi din paleogen. Caracterul de pânză al acestei unităti rezultă din întretăierea oblică a
elementelor structurale ale pânzei de Tarcău cu cea de Audia.
În extremitatea sud-vestică a Obcinei Mari (zona U.P. IV), șisturile negre, alcătuite dintr-un
complex de sedimente predominant pelitice, argilo–marnoase, negricioase, cu intercalaţii de gresii
silicioase, deosebit de dure. Peste acest complex urmează argile roşii şi verzi, dispuse într-un strat
subţire, urmate de strate formate din gresii. Modul de participare al elementelor este diferit: uneori
predomină gresiile dure, alteori rocile moi. Această structură explică mulţimea culmilor înguste,
prelungi și paralele. Aceste culmi corespund orizonturilor dure de gresie sticloasă din alcătuirea
solzilor, iar şeile şi văile dintre ele corespund orizonturilor şistoase argilo - marnoase.
Substratul litologic a influenţat atât relieful cât şi caracteristicile solului. Pe rocile acide,
sărace în minerale calcice şi feromagneziene, s-au format districambosoluri, iar pe cele care au şi un
conţinut scăzut de argilă s-au format prepodzoluri şi podzoluri. Pe rocile mai bogate în carbonat de
calciu s-au format eutricambosoluri. Pe depozitele aluviale situate la baza versanţilor şi de-a lungul
pâraielor, s-au format aluvisoluri. Rocile de solificare s-au determinat, în fiecare U.P., la nivel
de u.a..
Materialul parental fiind constituit din roci relativ moi, ușor dezagregabile, a favorizat
formarea unor soluri mijlociu profunde și profunde, cu volum edafic mijlociu-mare, slab scheletice
sau semischeletice.
Specificul geologic al substratului a influențat puternic formarea și evoluția solurilor. Cu
toate că complexul geologic din cadrul ocolului silvic este destul de variat, depozitele de suprafață
sunt puțin diversificate, determinând o gamă restrânsă de tipuri de sol.

1.5.

Hidrologie

Apele curgătoare de pe teritoriul O.S. Vama aparţin bazin hidrografic al râului Moldova,
toate cursurile principale din zonă fiind afluenţi ai acestuia.
Din Obcina Feredeului, principalii afluenţi de dreapta ai Moldoviței, sunt pâraiele: Deia,
Scăuele (U.P. I), Boului și Valcanu (U.P. II).
Din Obcina Mare, principalii afluenţi de stânga ai Moldoviței, sunt pâraiele: Ciumârna,
Lupoaia, Palamania, Dragoșa (U.P. III) și Frumosu (U.P. IV).
Densitatea reţelei hidrografice depăşeşte 1 km/km2.
Regimul hidrografic se caracterizează printr-o alimentare pluvială intensă a cursurilor de
apă, absenţa viiturilor de iarnă şi prezenţa lor în lunile iunie şi iulie.
Debitul cursurilor de apă este relativ constant în tot timpul anului, ceea ce face ca apele să
fie propice pentru înmulţirea şi dezvoltarea salmonidelor.
Alimentarea cursurilor de apă este preponderent de suprafaţă – apa din ploi şi cea provenită
din topirea zăpezii (60 - 80 %), diferenţa provenind din apele freatice, subterane. Apele de
adâncime reprezintă rezerve mai puţin importante şi constituie o sursă relativ mică în ceea ce
priveşte alimentarea reţelei de suprafaţă.
Scurgerea medie minimă pentru această zonă are loc în două perioade ale anului : august –
septembrie (sfârşitul verii – începutul toamnei) şi iarna.
Regimul scurgerii în timpul unui an variază mult datorită, în primul rând, variaţiei
precipitaţiilor şi a evapotranspiraţiei dar şi a capacităţii de înmagazinare-redare a apelor subterane şi
a direcţiei şi vitezei maselor de aer.
Scurgerea cea mai abundentă apare în lunile de primăvară – perioada debitelor maximale,
când se înregistrează cca. 40 % din scurgerea anuală. Debitele maximale sunt determinate de
suprapunerea perioadei de topire a zăpezilor, cu cea a ploilor de primăvară.
Durata debitelor mari de primăvară poate atinge 60 zile - aceasta este „faza apelor mari”
care, aşa cum s-a mai arătat, corespunde intensităţii maxime a topirii zăpezilor, coroborat cu
intensificare ploilor din lunile de primăvară.
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Vara se înregistrează, adesea, viituri, inconstante însă în decursul timpului.
Surse importante de poluare a apelor nu se află pe teritoriul acestui ocol, cele existente
(reziduurile de la creşterea animalelor, de la diversele activităţi industriale, etc.) sunt periodic
verificate prin instituţiile ce răspund de protecţia mediului înconjurător.
Regimul hidrologic se încadrează în zona IV(D), corespunzătoare Carpaţilor Orientali, ce se
caracterizează printr-o alimentare pluvială intensă a văilor (predomină apele mari de primăvară) şi
prin viituri frecvente în timpul verii.
În privinţa apelor freatice, teritoriul ocolului face parte din zona cu umiditate bogată
(categoria A1c) care se caracterizează prin aceea că raportul dintre evapotranspiraţia potenţială şi
precipitaţii este subunitar (K-0.8).
Substratul petrografic, fiind format din gresii uşor dezagregabile şi permeabile, favorizează
o circulate puternică a apelor subterane, ceea ce explică corodarea mai internă a căilor de circulaţie.
Datorita flişului format din roci relativ moi şi diversificate, mineralizarea apei este mai
mare, putând ajunge la valori de 100-500 mg/l.
Referitor la apele de adancime, teritoriul analizat face parte din zona flişului care conţine
ape de stratificaţie sub presume hidrostatică şi ape de zăcământ. Acestea apar în foraje şi uneori la
suprafaţă sub forma de izvoare cu ape mineralizate (sulfuroase, sarate sau cu urme de petrol şi gaz
metan).
Surse importante de poluare a apelor nu se află pe teritoriul acestui ocol, cele existente
(reziduurile de la creşterea animalelor, de la diversele activităţi industriale, etc.) sunt periodic
verificate prin instituţiile ce răspund de protecţia mediului înconjurător.
Regimul de umiditate al solurilor e strâns legat de regimul climatic şi cel hidrologic, având
variaţii în timpul anului de la jilav-reavăn jilav la reavăn – reavăn jilav, care este foarte favorabil
creşterii şi dezvoltării vegetaţiei forestiere.
Alimentarea apelor din reţeaua hidrologică este predominant pluvială, iar regimul hidrologic
al reţelei hidrografice este de tipul D, caracterizat prin:
- absenţa viiturilor de iarnă;
- apele mari de primăvară încep în martie şi ţin până în mai;
- existenţa viiturilor in perioada iulie – august;
- alimentarea din ploi este predominantă in scurgerea superficială.

1.6.

Clima

Sub aspect climatic, după „Monografia Geograficã a României.”, teritoriul Ocolului Silvic
Vama este situat în sectorul de climă de munte – clima munţilor mijlocii, favorabilă pădurilor
(IV.C).
Sectorul de climă de munte se caracterizează printr-un regim mai moderat al oscilaţiilor
temperaturii aerului, umiditate relativă ridicată în timpul verii şi precipitaţii abundente, repartizate
însă diferit pe pantele opuse ale munţilor.
După Koppen, teritoriul din zona de munte se încadrează în provincia climatică Df
caracterizată prin climă boreală cu ierni friguroase, în care cantitatea de apă din precipitaţii este mai
mare decât cea pierdută prin evapotranspiraţie şi anume în subprovincia D.f.b.K., în care
temperatura medie a lunii celei mai calde este cuprinsă între 18-220C, iar iernile – destul de reci
sunt cu durate mai mari de 4 luni pe an.
Provincia climatică după Köppen este DfbK , unde:
* D - temperatura lunii celei mai reci este sub 30C, iar în luna cea mai caldă este mai mare
0
de 10 C ;
* f - zonă permanent umedă;
*b - temperatura lunii celei mai calde este mai mică de 220C, iar cel puţin 4 luni,
temperatura este mai mare de 100C;
* K – iarna rece, temperatura anuală mai mică de 180C, în cea mai caldă lună sub 180C.
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Încadrarea climatică după Köppen, are un caracter general, aceasta necaracterizând în
totalitate particularităţile locale ale regimului climatic.
Datele climatice multianuale sunt preluate din hărţile de raionare climatică, fie rezultate
prin extrapolarea celor prezentate în „Atlasul climatologic român”.
1.6.1. Regimul termic
Elemente ale regimului termic
Tabel 1.6.1.1.
Nr.
crt.

S p e c i fi c ă r i

Va l o r i ( d at e )

I
Temperatura aerului – medii
lunare şi anuale, maxime lunare,
1
-4,2
minime lunare (0C)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-2,6

0,8

6,4

12,1

15,3

16,6

15,9

11,9

7,1

2,0

-2,3

Anuală: 6,6 0C
2
3
4
5

6

7

Amplitudinea temperaturilor
medii anuale
Temperatura maximă
absolută
Temperatura minimă
absolută
Temperatura medie pe
anotimpuri şi perioada de
vegetaţie (0C)
Începutul, sfârşitul, durata
medie, şi suma temperaturii
medii ≥ 00C
(perioada bioactivă)
Începutul, sfârşitul, durata
medie, şi suma temperaturii
medii ≥100C
(perioada de vegetaţie)

20,80C
+ 38,00 C (15.08.1954)
- 33,90 C (11.01.1940)
Primăvara

Vara

Toamna

6,4

15,9

7,0

Iarna
-3,0
Durata medie
(zile)

Perioada de
vegetaţie
14,4
Suma T
medii ≥ 00 C

Începutul

Sfârşitul

1.III

1.XII

270

3000

Începutul

Sfârşitul

Durata medie
(zile)

Suma T
medii ≥ 100 C

21.IV

11.X

170

2400

8

Data medie a primului îngheţ

1.X

9

Data medie a ultimului îngheţ

1.V

Temperatura medie anuală depăşeşte, în zonă, rar 6,6oC, fiind caracteristică unui climat
relativ rece. Amplitudinea medie anuală a temperaturii aerului de 20,8 oC imprimă climatului
teritoriului, caracterul moderat continetal.
Temperatura maximă absolută se realizează în mijlocul perioadei de vegetaţie şi poate
vătăma, în special, culturile tinere de fag. Temperatura minimă absolută se realizează în luna
ianuarie. În iernile fără zăpadă aceasta poate produce pagube importante seminţişurilor.
În date medii, primul îngheţ se produce la începutul lunii octombrie, iar ultimul îngheţ la
începutul lunii mai.
Începutul perioadei de vegetaţie se situează în jurul date de 21 aprilie.
Sfârşitul perioadei de vegetaţie se produce în jurul datei de 11 octombrie.
Durata medie a perioadei de vegetaţie este de 170 zile.
Temperatura medie anuală şi amplitudinea temperaturilor medii anuale indică un bilanţ
termic favorabil dezvoltării vegetaţiei forestiere caracteristice Ocolului Silvic Vama.
Temperaturile extreme din timpul verii sau al iernii afectează foarte des regenerările naturale
și plantațiile.
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1.6.2. Regimul pluviometric
Elemente ale regimului pluviometric

Nr.crt

Tabel 1.6.2.1.

1

2

3

4

Specificări

Precipitaţiile
atmosferice medii
lunare şi anuale,
maxime lunare,
minime lunare
(mm)
Precipitaţiile
medii pe
anotimpuri şi
perioada de
vegetaţie
Data medie a
primei şi ultimei
ninsori
Data medie a
primului şi
ultimului strat de
zăpadă cu durata
medie a acestuia

5

Umiditatea
atmosferică (%)

6

Evapotranspirația
potențială medii
lunare și
anuale(mm)

Valori (date)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

23,1

22,2

31,7

56,1

97,5

117,2

120,1

99,4

58,2

39,0

27,7

26,1

Anual – 718,3
Iarna

Primăvara

Vara

Toamna

Perioadadevegetaţie

71,4

185,3

336,7

124,9

531,4

Prima ninsoare

Ultima ninsoare

15.IX

1.IV

Primul strat

Ultimul strat

20.XI

20.IV
100

I
78

I
0

II
76
Iarna
78
II
0

III
73

III
0

IV
68
Primăvara
70
IV
38

V
69

VI
69

VII
66
Vara
67

V
86

VI
114

VII
126

VIII
66

IX
70
Toamna
75
VIII
IX
108
64

X
76

X
32

XI
XII
79
81
Anual
73
XI
XII
10
0

Anual – 578 mm

Valorile medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice prezintă un maxim în sezonul cald şi un
minim în sezonul rece. Precipitaţiile sub formă de zăpadă se produc (în medie) la sfârșitul lunii
octombrie şi ţin până la începutul lunii mai, numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă este de 100
zile.
Urmezeala relativă a aerului este situată în jurul valorii de 73 %,menţinându-se în tot cursul
anului la valori de peste 66 %.
Analizând datele prezentate mai sus, se observă că volumul precipitaţiilor este mai mare
decât cel al apei pierdute prin evapotranspiraţie, neexistând astfel un deficit de apă în sol, factor ce
este benefic pentru dezvoltarea corespunzătoare a vegetaţiei forestiere.

1.6.3. Regimul eolian
Direcţia predominantă a vânturilor este cea din sectoarele V şi E.
Frecvenţa cea mai mare o au vânturile de vest care au o intensitate medie spre ridicată ( 3,2
m/s).
Totuşi, într-o conjunctură climaticã nefavorabilã, vitezã - frecvenţã mare asociat cu
precipitaţii depuse pe coronament (zãpadã, chiciurã) în condiţii de îngheţ - dezgheţ, vegetaţia
forestieră, poate fi afectată serios prin doborâturi, rupturi etc.
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Elementele regimului eolian – frecvența și viteza vânturilor
Frecvenţa medie a vânturilor

Tabelul 1.6.3.1.

Viteza medie a vânturilor

Lunile
N
Ianuarie
Febroarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Anul

2,1
1,6
3,1
2,7
3,7
3,5
3,3
3,2
1,8
2,3
1,4
1,3
2,5

NE
1,4
1,8
3,4
3,4
4,6
3,5
3,0
3,9
2,7
2,2
2,3
1,4
2,3

E

SE

S

SV

V

4,5
8,3
10,3
10,8
13,9
12,5
10,2
11,5
8,5
9,9
7,4
5,6
9,4

6,8
9,2
11,3
7,8
9,8
8,8
10,7
7,2
7,5
8,0
8,7
5,2
8,4

2,6
2,2
2,5
3,0
5,3
3,4
3,2
4,0
2,7
3,8
2,2
2,2
3,1

8,3
6,2
9,2
12,0
7,9
8,8
7,5
8,5
10,8
9,2
8,0
5,4
8,5

38,4
39,9
34,7
27,5
25,3
29,5
29,0
27,1
26,3
31,1
33,5
37,9
31,7

NV Calm
5,6
5,7
5,7
6,5
6,4
9,6
5,7
4,2
4,2
3,0
4,0
6,8
5,6

30,3
25,1
19,8
26,3
23,1
20,4
27,4
30,4
35,6
30,5
32,5
34,2
28,0

N
2,3
2,2
2,2
2,9
2,8
1,6
1,8
1,8
2,2
2,0
1,2
1,8
2,0

NE

E

1,0
1,0
1,6
2,4
2,4
2,0
2,4
2,0
1,6
1,4
1,2
1,2
1,6

2,4
1,4
2,3
2,8
2,8
2,8
2,4
2,8
2,4
2,2
1,6
1,8
2,3

SE
1,6
1,5
2,4
2,0
2,6
2,2
2,3
2,2
2,4
2,0
1,8
1,5
2,0

S

SV

1,2
1,2
2,0
1,8
1,8
1,4
1,5
1,5
1,8
1,2
1,2
1,2
1,5

3,2
2,6
2,6
2,8
2,6
2,6
3,1
3,2
2,8
2,9
2,3
2,2
2,8

V
3,8
3,8
3,8
2,8
2,9
2,8
2,6
2,9
3,1
3,2
3,6
3,2
3,2

NV
4,7
4,3
3,1
2,9
2,8
2,4
2,8
2,3
2,8
2,0
5,1
3,4
3,1

nr. zilelor
cu viteză :
≥ 11 ≥ 16
m/s m/s
4,1
0,5
4,7
0,9
3,8
1,0
2,9
0,1
3,3
0,1
2,9
0,2
3,2
0,2
2,7
0,2
3,3
0,5
2,3
0,2
3,4
0,2
3,4
0,4
40,0
4,5

Vânturile de primăvară, anual, produc doborâturi în masă sau dispersate, pe suprafețe
însemnate.
1.6.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice
Tabelul 1.6.4.1.
Indicatori sintetici
Indice de umiditate
R = P/T
Indice de ariditate
I = P/(T+10)

anual

primăvara

vara

toamna

în sezonul de
vegetaţie

80,5

119,5

86,9

73,5

93,3

43,3

43,0

52,0

29,0

48,1

Indicele de ariditate „de Martonne” anual are valori mai mari de 42, ceea ce relevă că nu
există un deficit de apă din precipitaţii, faţă de evapotranspiraţia potenţială.
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2. ANALIZA IMPACTULUI PROIECTULUI
(AMENAJAMENTULUI) ASUPRA COMUNITĂŢILOR DE
PLANTE ŞI ANIMALE SI ASUPRA SPECIILOR ŞI/SAU
HABITATELOR DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ

2.1.

Principii de bază

2.1.1. Integritatea situ rilor „Natu ra 2000”
Degradarea habitatelor - conform Directivei 92/43/CEE – Directiva Habitate, reprezintă o
degradare fizică ce afectează habitatele.
Habitatul, definit ca suprafața locuită, în mod natural, de o populație sau de o specie de
plante sau animale, se referă la ansamblul condițiilor de mediu care determină existența unei
comunități într-un anumit loc sau pe o anumită suprafață și este rezultatul interacțiunii factorilor
edafici, climatici, antropogeni și biotici. Cu alte cuvinte, fiecare organism își are propriul sau loc de
viata, numit si habitat. Habitatul în care coexistă mai multe specii de plante sau animale se
numește biotop. Habitatul nu trebuie confundat cu biotopul și nici cu arealul (suprafață de
răspândire a unei specii, a unui gen, a unei familii de plante sau de animale).
Articolul 1, pct. e) din Directiva 92/43/CEE, solicită statelor membre să ia în considerare
impactul proiectelor asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol) și, implicit, asupra habitatelor. Dacă
impactul unui proiect asupra unui habitat are ca rezultat modificarea statutului de conservare a
speciilor/habitatelor într-unul mai puțin favorabil, comparativ cu situația anterioară impactului,
atunci se poate considera că a avut loc o deteriorare a habitatului.
Disturbarea nu afectează parametri fizici ai unui sit ci, pentru o perioadă limitată de timp,
afectează direct speciile prin diverși factori disturbatori (zgomot, surse continue sau intermitente
de lumină, etc.).
Integritatea ariei naturale protejate este legată atât, în general, de totalitatea aspectelor ce
vizează aria naturală protejată, cât și, în mod specific, de obiectivele de conservare ale acesteia.
Integritatea ariei naturale protejate este asigurată atunci când este menținută coerența
structurii ecologice și a funcțiilor acesteia pe întreaga suprafață, sau a habitatelor, complexului de
habitate și/sau a populațiilor de specii pantru care aria naturală protejată a fost constituită. O arie
naturală protejată este considerată ca având un nivel ridicat de integritate atunci când respectarea
obiectivelor de conservare este realizată, totodată fiind menținută capacitatea de autoregenerare în
contextul unor condiții dinamice, fiind necesare doar un minim de intervenții din exterior care să
vizeze managementul conservării.
Structura și funcțiile ariilor naturale protejate și obiectivele acestora de conservare sunt cele
de care trebuie să se țină cont când se evaluează efectele semnificative ale unui plan, program,
proiect.
În cazul siturilor Natura, 2000 obiectivele de conservare sunt reprezentate de speciile și/sau
habitatele pentru care a fost constituit fiecare sit în parte, în cazul ariilor de protecție specială
avifaunistică - specii de păsări prioritare, alături de habitatele folosite de acestea.
Planul (amenajamentul silvic) analizat include o parte din cele 2 situri Natura 2000 fapt
pentru care s-a considerat necesar a se analiza impactul pe care planul (amenajamentul silvic) îl are
asupra siturilor.
Având în vedere faptul că planul (amenajamentul silvic) presupune aplicarea
(implementarea) unor măsuri cu caracter silvic și ținând cont de definițiile referitoare la
„degradare”, respectiv „disturbare”, anterior prezentate, posibilele impacte pe care proiectul – în
cazul de față, amenajamentul silvic, le poate avea asupra integrității siturilor sunt următoarele:
- 19 -

- distrugerea habitatelor prezente;
- degradarea habitatelor speciilor de protejat;
- disturbarea speciilor de protejat.

2.1.2. Regimul forestier și „Natu ra 2000”
Statelor membre ala U.E. le revine responsabilitatea de a stabili măsurile concrete de
conservare și, în situații deosebite, posibilele restricții în utilizarea siturilor Natura 2000.
Trebuie menționat că, factorul decisiv în managementul fiecărui sit este reprezentat de
condițiile locale (Natura 2000 și pădurile „Provocări și oportunități” – Ghid de interpretare Comisia
Europeană, D.G. Madiu, Unitatea Natură și Biodiversitate, Secția Păduri și Agricultură).
Directiva Habitate stabilește, în baza art. 4 și 6, câteva principii pentru gospodărirea siturilor
Natura 20000, care trebuie privite ca un cadru în care negocierile concrete pentru planurile sau
măsurile de management, la nivelul fiecărui sit, vor viza atingerea obiectivelor de conservare,
fără a se neglija susținerea comunităților locale.
Referitor la diversele forme de exploatare a masei lemnoase (tăieri de îngrijire – curățiri și
rărituri, tăieri de regenerare, lucrări/tăieri de conservare, etc.), în centrul strategiei U.E. se află
conceptul de „exploatare multi-funcțională a pădurii”, (concept ce integrează toate beneficiile
importante pe care la aduce pădurea societății, beneficii de natură ecologică, economică, de
protecție și socială), conceptul fiind recunoscut pe scară largă în Europa și a cărui introducere în
amenajamentele silvice se constituie ca o cerință majoră.
Având la bază Directiva Habitate și recomandările de ordin tehnic ale Comisiei Europene,
principiile și regulile ce fundamentează acest studiu/raport de mediu sunt:
- cunoașterea faptului că fiecare evaluare se constituie ca un caz particular, care
dezbate doar obiectivele de conservare ale unui anumit sit Natura 2000;
- necesitatea (obligativitatea) urmăririi înțelegerii relațiilor ecologice,
conexiunilor și caracteristicilor ce formează integritatea unui sit;
- aplicarea principiului preventiv;
- interpretarea și folosirea corectă a pragului semnificației.
Experiența altor state membre ale C.E., referitoare la habitate, relevă faptul că o pierdere de
1 % din suprafața totală a habitatului poate fi considerată (și este percepută) ca „semnificativă”.
Totuși, evaluarea intensității unui impact, depinde și de calitatea suprafețelor (zonelor/parcelelor)
afectate, de distribuția spațială a acestora și, nu în ultimul rând, de relația zonei afectate cu suprafața
totală a acelui tip de habitat din cadrul unei țări sau regiuni biogeografice.
Obiectivul principal impus de Directiva Habitate, pentru habitatele de interes comunitar,
este menținerea sau îmbunătățirea statutului de conservare a habitatelor.
De altfel, starea de conservare a habitatelor trebuie asigurată la nivelul întregii țări, în funcție
de reprezentativitatea fiecărui tip de habitat urmând a fi stabilite măsurile necesar a fi urmărite.
În managementul habitatelor forestiere de interes comunitar se urmăresc următoarele
obiective :
1. arealul natural al habitatului și suprafețele pe care le acoperă în cadrul
acestui areal sunt stabile sau în creștere;
2. habitatul are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe
termen lung, iar probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil este mare;
3. speciile care-i sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

- 20 -

2.1.2.1. Ecosistem e forestiere
Având în vedere cele anterior prezentate, prezentul studiu/raport de mediu abordează
habitatele de interes comunitar din zona studiată (cea în care situl ROSPA0089 Obcina Feredeului
şi ROSCI0328 Obcinele Bucovinei se suprapune peste fondul forestier gospodărit de O.S. Vama),
în relație cu dinamica anterioară a pădurii, evaluată în cadrul planului (amenajamentului silvic),
ținând cont de funcțiile (inclusiv cele de protecție a naturii) atribuite fiecărui arboret în parte și
pădurii în ansamblul ei.
Habitatele din zonele forestiere, caracterizate prin complexitatea funcțională ridicată, se
constituie ca un ecosistem capabil de autoreglare.
Habitatele forestiere sunt caracterizate de o diversitate biologică dependentă direct, de
stadiul de vegetație al arboretelor, structura verticală și orizontală a pădurii, caracteristicile
calitative (origine, proveniență, vitalitate, etc.), aspect pentru care unitățile amenajistice nu pot fi
analizate ca entități separate. Ca atare, evaluarea stării de conservare a habitatelor se face pentru
fiecare habitat în parte, prin analiza cantitativă și calitativă a criteriilor ce definesc starea favorabilă
de conservare, pentru totalitatea arboretelor ce se constituie ca habitate de interes comunitar.
Evaluarea efectelor aplicării planului (amenajamentului silvic) s-a realizat, conform
principiului integrității, pentru întreaga suprafață a habitatelor, analizând eventualele modificări ale
stării de conservare la nivelul întregii suprafețe din sit inclusă în planul de amenajament. Evaluarea
s-a făcut pentru soluțiile tehnice propuse pentru arboretele din zona studiată și impactul pe care
implementarea acestora îl produce asupra integrității și stării de conservare a sitului (modul în care
soluțiile tehnice adoptate acționează asupra criteriilor ce definesc starea de conservare).
Metodologia de evaluare a impactului proiectului asupra comunităților de interes comunitar
care fac obiectul conservării în siturile Natura 2000, ROSPA0089 Obcina Feredeului şi ROSCI0328
Obcinele Bucovinei a presupus analiza surselor de documentare existente, ținând cont de
informațiile obținute în timpul campaniei de culegere a datelor de teren. De asemeni, s-au utilizat
fișele standard pentru fiecare specie, publicate de M.M.P. pe site, la capitolul „Măsuri de
management ale siturilor Natura 2000.
Aceste formulare, oficial asumate, indică tipurile de habitat în care sunt regăsite speciile de
interes comunitar și măsurile minime de conservare, necesare menținerii statutului de conservare.

2.2. Analiza impactului proiectului asupra habitatelor și/sau
speciilor de interes conservativ pentru care a fost desemnat situl
ROSPA0089 „Obcina Feredeului”
2.2.1. Analiza impactului soluți ilor tehnice din amenajament
asupra speciilor de păsări pentru care a fost declarată „Aria de protecţi e
specială avifaunist ică ROSP A0089 - Obcina Feredeului”
2.2.1.1. Speciile de păsări pentru care a fost constituită
„Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului”
În conformitate cu „FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 pentru ariile de protecţie
specială (SPA)” (articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva
92/43/CEE), în zona teritorială a sitului ROSPA0089 Obcina Feredeului au fost identificate
populaţiile de păsări prezentate în tabelul 2.2.1.1.1..
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Specii de păsări de interes comunitar enumerate
în anexa II a Directivei 92/43/CEE ( ROSPA0089-ediția 2021 )
Tabelul 2.2.1.1.1.
Denumire

Nr. Cod
crt. specie

Ştiinţifică

Populaţie

Foto
nr.

Rezidentă

Ce cuibărește

Ce iernează

De
pasaj

Populară

1

A223

Aegolius funereus

Minuniță

1

85-110p

-

-

-

2

A089

Aquila pomarina

Acvila țipătoare mică

2

-

1-2p

-

-

3

A104

Bonasa bonasia

Ierunca

3

250-300p

-

-

-

4

A031

Ciconia ciconia

Barza albă

4

8-10p

-

-

5

A122

Crex crex

6

A239

Dendrocopos leucotos

7

A236

Dryocopus martius

8

A321

9

Cristelul de câmp
(Vânturelul de seară)
Ciocănitoarea cu spatele
alb

5

-

20-40p

-

-

6

30-45p

-

-

-

Ciocănitoarea neagră

7

160-200p

-

-

-

Ficedula albicollis

Muscarul gulerat

8

-

250-300p

-

-

A320

Ficedula parva

Muscarul mic

9

-

300-350p

-

-

10

A217

Glaucidium passerinum

Cucuveaua pitică
(Ciuvica)

10

70-90p

-

-

-

11

A246

Lullula arborea

Ciocârlia de pădure

11

-

150-200p

-

-

12

A072

Pernis apivorus

Viesparul

12

-

30-45p

-

-

13

A241

Picoides tridactylus

Ciocănitoarea cu 3 degete

13

130-180p

-

-

-

14

A234

Picus canus

Ghionoaia sură

14

120-150p

-

-

-

15

A220

Strix uralensis

Huhurezul mare

15

150-180p

-

-

-

16

A108

Tetrao urogallus

Cocoșul de munte

16

60-90p

-

-

-

Datele din tabelul 2.2.1.1.1. se referă la întreaga suprafaţă a sitului ROSPA0089.

Figura 1. Aegolius
funereus
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Figura 2. Aquila
pomarina

Figura 3. Bonasia
bonasia

Figura 4. Ciconia
ciconia

Figura 5. Crex crex

- 23 -

Figura 6. Dendrocopos
leucotos

Figura 7. Dryocopus
martius

Figura 8. Ficedula
albicollis

Figura 9. Ficedula
parva
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Figura 10. Glaucidium
passerinum

Figura 11. Lullula
arborea

Figura 12. Pernis
apivorus

Figura 13. Picoides
tridactylus
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Figura 14. Picus canus

Figura 15. Strix
uralensis

Figura 16. Tetrao
urogallus

Avifauna din această arie este foarte bine reprezentată la nivelul Obcinei Feredeului,
întâlnindu-se o varietate mare de specii de păsări, unele dintre acestea fiind sedentare, altele doar
cuibăresc în această arie, pentru ca în perioada de toamnă să plece spre zone mai calde iar unele
folosesc habitatele de aici pentru înnoptare şi hrănire în timpul migraţiei.
Din categoria speciilor sedentare, cele mai reprezentative pentru această arie sunt: Aegolius
funereus, Bonasa bonasia, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Glacidium passerinum,
Picoides tridactylus, Picus canus, Strix uralensis și Tetrao urogallus.
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Alte specii doar cuibăresc în această arie, pentru ca în perioada de iarnă să plece la sud, în
cartierele de iernare: cârstelul de câmp - Crex crex și ciocârlia de pădure - Lullula arborea.
În ceea ce priveşte speciile de pasaj, Obcina Feredeului reprezintă un loc de popas pentru
unele specii de păsări, precum: acvila ţipătoare mică - Aquila pomarina, barza neagră - Ciconia
nigra sau barza albă - Ciconia ciconia. Perioada de iarnă este importantă pentru speciile de păsări
sedentare dar şi pentru unii oaspeţi de iarnă precum mătăsarul - Bombycilla garrulus. Avifauna
acestei arii este mult mai mare, însă acestea sunt doar câteva din speciile de păsări ce au fost
identificate în studiile anterioare şi care încă se mai gasesc în Obcina Feredeului. În decursul
timpului efectivele speciilor de păsări au scăzut datorită degradării habitatelor, a pierderii locurilor
de popas sau de iernare sau a acţiunii directe a omului. Însă, au mai rămas unele zone ce încă
adăpostesc specii rare, protejate la nivel european, ele fiind transformate acum în arii cu regim de
protecţie specială. O astfel de arie este şi Obcina Feredeului ce protejează 16 specii de păsări,
importante la nivel european.
Multe din speciile de păsări indicate în Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0089
Obcina Feredeului, sunt specii cuibăritoare în sit. Acest aspect impune luarea în considerare a unor
măsuri de protejare a habitatelor de cuibărire, dar și de diminuare a factorilor de stres în perioada de
cuibărire – generate în principal de activități economice.
O analiză asupra perioadelor de cuibărire și de creștere a puilor, indică faptul că vârful
acestor activități este cuprins în lunile mai, iunie și iulie. Lunile martie și august, joacă de
asemenea, un rol important atât datorită căutării și amenajării cuiburilor – în cazul lunii martie, cât
și al numărului încă mare de specii la cuib – în cazul lunii august.
Perioade critice pentru speciile de interes comunitar din sit
Specia

Denumire populară

Pernis apivorus
Bonasa bonasia
Crex crex
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus
Strix uralensis
Dryocopus martius
Picoides tridactylus
Dendrocopos leucotos
Ficedula parva
Ficedula albicollis

viespar
ieruncă
cristel de câmp
ciuvică
minuniță
huhurez mare
ciocănitoare neagră
ciocănitoare de munte
ciocănitoare cu spate alb
muscar mic
muscar gulerat

Tabelul 2.2.1.1.2.
Perioade de cuibărit/hrănire
progenituri
iunie-august
aprilie-iulie
mai-iulie
aprilie-iunie
martie-iunie
martie-iunie
martie-iunie
martie-iunie
martie-iunie
mai-iunie
mai-iunie

În mod convențional s-a considerat că intervalul 15 martie–15 august este extrem de
important pentru cuibărirea și creșterea puilor majorității speciilor de interes și în această perioadă
este necesară limitarea activităților generetoare de impact, în principal cele generatoare de zgomot
și modificări ale spațiului fizic, mai ales lucrări de construcții, expoatare resurse minerale, tăieri de
arbori.
În sit, cele mai importante zone pentru păsări, sunt: zonele forestiere, zonele cu teren
agricol, zonele cu pajiști și zonele acvatice.
Zonele forestiere în care au fost observate numeroase specii de păsări sunt reprezentate de
corpurile de pădure matură, arborete natural fundamentale ce permit dezvoltarea unei microfaune
bogate de nevertebrate, utilizate ca sursă de hrană pentru păsări. În sit, cele mai importante zone
pentru speciile de păsări, sunt cele în care există arborete în vârstă (peste 80 de ani). Aceste corpuri
de pădure reprezintă habitate de hrănire și de cuibărire pentru speciile de păsări de talie mică, specii
forestiere. Aici, diversitatea arborilor permite instalarea cuiburilor de către speciile de păsări
răpitoare.
Zonele agricole și pajiștile importante, în cuprinsul ocolului silvic, pentru speciile de păsări
de interes conservativ din sit, se regăsesc pe suprafețe mici, în partea de NE.
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Zonele acvatice importante identificate sunt reprezentate de în special de prundișuri,
stufărișuri sau nisipuri, de pe malurile pâraielor din zonă. Malurile bălților sau ale pâraielor din
zonă, în poțiunile cu meandre, cu curenți slabi, izolate, reprezintă importante zone de cuibărit și de
hrănire pentru speciile de păsări agricole, oaspeți de vară în sit.
Situația speciilor de interes comunitar identificate în ROSPA0089 Obcina Feredeului și
starea de conservare se prezintă in tabelul următor:
Tabelul 2.2.1.1.3.
Mărimea populației din Fișa
Specia

standard

Starea de conservare din punct de vedere al
populației

-număr perechiAegolius funereus
Aquila pomarina
Bonasa bonasia
Ciconia ciconia
Crex crex
Dendrocopos leucotos
Dryocopus martius
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Glaucidium passerinum
Lullula arborea
Pernis apivorus
Picoides tridactylus
Picus canus
Strix uralensis
Tetrao urogallus

85-110
1-2
250-300
8-10
20-40
30-45
160-200
250-300
300-350
70-90
150-200
30-45
130-180
120-150
150-180
60-90

favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă
favorabilă

Pentru speciile identificate a fost studiată şi starea de conservare precum şi structura
habitatelor. Speciile vizate sunt într-o stare bună de conservare, însă, speciile având ca habitat
pădurile de foioase sau mixte au efective mici din cauza suprafeţelor foarte mici acoperite de aceste
habitate la nivelul sitului. Astfel, în tabelul de mai jos, pentru habitatele speciilor Ficedula parva şi
Ficedula albicollis starea de conservare din punctul de vedere al habitatului este apreciată ca
”satisfăcătoare” nu din cauza caracteristicilor defavorabile ale habitatelor lor ci a suprafeţelor destul
de reduse ale acestora.
Evaluarea stării de conservare actuale a speciilor din punct de vedere al habitatelor
Specia/habitat
Pernis apivorus
Păduri de rășinoase
Păduri de amestec
Păduri de foioase
Pajiști
Tranziție
Agricole intercalate
Bonasa bonasia
Păduri de rășinoase
Păduri de amestec
Crex crex
Pajiști
Agricole intercalate
Glaucidium passerinum
Păduri de rășinoase
Păduri de amestec
Păduri de foioase

Corespunzătoare

Satisfăcătoare

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Necorespunzătoare

Tabelul 2.2.1.1.4.
Obsevații

Specia/habitat
Pajiști
Agricole intercalate
Aegolius funereus
Păduri de rășinoase
Păduri de amestec
Strix uralensis
Păduri de rășinoase
Păduri de amestec
Dryocopos martius
Păduri de rășinoase
Păduri de amestec
Picoides tridactylus
Păduri de rășinoase
Păduri de amestec
Dendrocopos leucotos
Păduri de rășinoase
Păduri de amestec
Păduri de foioase
Ficedula parva
Păduri de amestec

Corespunzătoare
X
X

Păduri de foioase

Necorespunzătoare

Obsevații

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Păduri de foioase
Ficedula albicollis
Păduri de amestec

Satisfăcătoare

X

Suprafața aferentă pădurilor
de foioase este foarte mică la
nivelul sitului.

X

Suprafața aferentă pădurilor
de foioase este foarte mică la
nivelul sitului.

X

Legendă:
Stare de conservare:
 Corespunzătoare – se menține prin non-intervenție sau prin același tip de management ca până în prezent;
 Satisfăcătoare – îmbunătățirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica
reconstrucții ecologice;
 Necorespunzătoare – degradată din cauza unor intervenții antropice, dar recuperabil cu minime intervenții de
reconstrucție ecologică.

Deşi situl este unul de interes pentru conservarea unor specii de păsări, cunoaşterea
habitatelor importante pentu aceste specii este esenţială pentru realizarea obiectivelor de
management.
Suprafaţa sitului este acoperită în proporţie de 72 % de păduri, ponderea cea mai mare, de
69%, revenind pădurilor de conifere, în care specia dominantă este molidul - Picea abies.
Molidişurile formează două faciesuri mai importante: molidişuri cu Oxalis, mai răspândite în partea
sudică, şi molidişuri cu Vaccinium – prezente în partea mai înaltă, cu climat mai umed şi mai rece,
pe soluri podzolice accentuat acide, scheletice, în care predomină Vaccinium myrtillus.
Alături de molid, la altitudini mai reduse şi mai frecvent în partea de est, se regăsesc, în
amestec, fagul - Fagus sylvatica şi bradul - Abies alba. Pădurile mixte şi de foioase ocupă însă
ponderi mult mai reduse, de 2,85 % respectiv 0,4 % din suprafaţa totală a sitului, având o repartiţie
insulară, mai bine reprezentate fiind în partea de sud, sud-sud-vest şi în nord, în bazinul inferior al
Brodinei. Amestecurile de rășinoase cu fag, împreună cu molideto-brădetele şi molideto-făgetele au
cea mai mare extindere, în special la est de creasta principală a Obcinei Feredeului. În general,
datorită condiţiilor favorabile de dezvoltare, cea mai mare parte a pădurilor se încadrează în clase
superioare de producţie, iar unele parchete conţin lemn de rezonanţă.
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Habitate importante pentru speciile de păsări protejate în aria de importanță specială
avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului
Tabelul 2.2.1.1.5.
Specie

Denumire
populară

Cos
Natura
2000

Habitate importante pentru
specie

Pernis apivorus

viespar

A072

9410, 91V0, 9110, 3230, 4060,
pajiști, de tranziție, agricole
intercalate cu vegetație naturală

Bonasa bonasia

ieruncă

A104

9410, 91V0, 9110

Crex crex

cristel de
câmp

A122

Pajiști, de tranziție, agricole
intercalate cu vegetație naturală

Glaucidium
passerinum

ciuvică

A217

9410, 91V0, 9110, 3230, 4060,
pajiști, de tranziție, agricole
intercalate cu vegetație naturală

Aegolius
funereus

minuniță

A223

9410, 91V0, 9110

Strix uralensis

huhurez
mare

A220

9410, 91V0, 9110

Dryocopus
martius

ciocănitoarea
negră

A236

9410, 91V0, 9110

Picoides
tridactylus

ciocănitoarea
de munte

A241

9410, 91V0, 9110

Dendrocopos
leucotos

ciocănitoarea
cu spate alb

A239

91V0, 9110, păduri de foioase

Ficedula parva

muscar mic

A320

91V0, 9110, păduri de foioase,
3230

Ficedula
albicolis

muscar
gulerat

A321

91V0, 9110, păduri de foioase,
3230

Tetrao
urogallus

cocoș de
munte

A108

9410, 4060

Picus canus

ghionoaie
sură

A234

9410, 91V0, 9110
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Observații*
Sunt importante toate tipurile de
habitat deoarece cuibărește în
păduri și se hrănește în zone
deschise sau de pădure.
Utilizează doar habitate
forestiere, unde duce o viață
ascunsă, fiind foarte sensibilă la
deranj antropic.
Utilizează pășunile și terenurile
agricole din interiorul sitului.
Utilizează habitatele de pădure
din interiorul sitului, dar și ariile
deschise din interiorul pădurilor
sau din apropierea acestora.
Utilizează habitatele de pădure
din interiorul sitului.
Utilizează habitatele de pădure
din interiorul sitului, dar și ariile
deschise din interiorul trupurilor
de pădure.
Utilizează habitatele forestiere
din interiorul sitului.
Utilizează habitatele forestiere
din interiorul sitului, fiind
prezentă în pădurile de conifere.
Utilizează habitatele forestiere
din interiorul sitului, păduri de
foioase sau mixte.
Utilizează habitatele forestiere
din interiorul sitului, păduri de
foioase sau mixte, preferând
ariile situate de-a lungul apelor
curgătoare.
Utilizează habitatele forestiere
din interiorul sitului, păduri de
foioase sau mixte, preferând
ariile situate de-a lungul apelor
curgătoare.
Habitatul speciei e reprezentat de
molidișuri, evitând pădurile
tinere. Preferă pădurile în care
arborii sunt de diferite vârste,
molidișurile în care trăiește nu
trebuie să fie foarte dese și să
aibă un strat ierbos dezvoltat.
Prezența merișorului (Vaccinium
vitis-idaea) și a afinului
(Vaccinium myrtillus) este
favorizantă. Poate apare în
tufărișurile subalpine, în păduri
de amestec, în special cele cu
mesteacăn, în rariști și turbării.
Habitatul speciei e reprezentat de
păduri de foioase, păduri mixte
destul de deschise și păduri de

Specie

Denumire
populară

Cos
Natura
2000

Habitate importante pentru
specie

Lullula arborea

ciocârlie de
pădure

A246

91V0, 9110, pajiști, agricole
intercalate cu vegetație naturală,
de tranziție

Ciconia ciconia

barza albă

A031

Pajiști, agricole intercalate cu
vegetație naturală

Observații*
rășinoase, dar și zone antropizate
precum parcuri, livezi și grădini.
Preferă lizierele de foioase.
Apare și în arborete rărite, zone
deschise cu vegetație ierboasă
joasă, doborâturi, tufărișuri,
pâlcuri de arbori, plantații.
Preferă pajiștile, marginea
drumurilor în zonele cu vegetație
joasă, terenurile agricole, până la
altitudinea de 800 m.

*Conform datelor din planul de management.

2.2.1.2. Analiza impactului soluțiilor tehnice din amenajament asupra speciilor de
păsări de interes comunitar, în perioada de execuţie a lucrărilor
Deoarece locurile unde s-au stabilit (de rezidență) și de cuibărit ale speciilor de păsări de
interes comunitar din zona analizată sunt reprezentate, mai ales, de habitatele cu pădure (suprafețele
destinate împăduririi și terenurile cu destinație specială fiind mult mai puțin populate), va fi analizat
impactul soluțiilor tehnice adoptate (lucrărilor prevăzute) în amenajament asupra păsărilor de
interes comunitar, doar în aceste suprafețe/zone/habitate.
Existența în zona teritorială a sitului ROSPA0089 Obcina Feredeului a populaţiilor de păsări
specificate în „Formularul standard Natura 2000 pentru ariile de protecție specială (SPA)” (de altfel,
însăși constituirea „Ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0089”) reprezintă consecința
existenței și conservării în zonă, într-o perioadă mai lungă de timp, a habitatelor cu pădure, inclusiv
a celor existente în zona de suprapunere a sitului ROSPA0089 peste fondul forestier de stat
gospodărit de O.S. Vama.

Așa cum s-a mai arătat, soluțiile tehnice din amenajament (lucrările silvice prevăzute), în
situația în care sunt corect puse în practică (în conformitate cu instrucțiunile în vigoare) nu
afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere (nici a celor din zona de
suprapunere a sitului ROSPA0089 peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de
O.S. Vama), ba mai mult, anumite lucrări silvice, prin aplicarea lor corectă, contribuie la
menţinerea sau, după caz, la îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor forestiere.
Având în vedere legătura indisolubilă dintre existența speciilor de interes comunitar ce
trebuie protejate, cel puțin la nivelul actual al populațiilor, în zona de suprapunere a sitului
ROSPA0089 Obcina Feredeului peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama și a
habitatelor forestiere existente aici și că soluțiile tehnice din amenajament nu afectează negativ
semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere (nu au ca finalitate schimbarea tipului de
habitat sau deprecierea stării de conservare a acestuia), se poate afirma că LUCRĂRILE PROPUSE
PRIN AMENAJAMENTE (inclusiv prin cele ale O.S. Vama), NU AFECTEAZĂ STATUTUL DE
CONSERVARE AL SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR, pentru care a fost
constituită „Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului”.
Așa cum este specificat și în amenajamentele silvice, în arborete din zonele de suprapunere
peste fondul forestier a siturilor constituite, se va acorda o atenţie deosebită scopului pentru care sau constituit acestea - conservarea diversităţii biologice,a genofondului și/sau ecofondului local (în
cazul de față protejarea unor specii de păsări de interes comunitar, pentru care s-a constituit ”Aria
de protecție specială avifaunistică ROSPA0089”).
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În acest sens, se va avea în vedere ca anumite lucrări (plantaţii, recoltări de masă
lemnoasă, etc.), ce presupun prezenţa în zonă, perioade mai îndelungate, a unui număr mare de
lucrători şi/sau utilaje zgomotoase, poluante, distrugătoare a stratelor superficiale de sol şi/sau a
vegetaţiei instalate aici, să se facă astfel încât să nu se perturbe viaţa sălbatică din zonă şi/sau
existenţa/înmulţirea unor endemisme, putându-se ajunge, în anumite cazuri - perioada de înmulţire
a unor specii rare din fauna locală (în cazul de faţă, speciile de păsări de interes comunitar din
situl ROSPA0089), înflorirea/fructificarea unor specii/varietăţi rare şi foarte rare din flora locală
(endemisme), până la interzicerea efectuării lucrării respective în acea perioadă.
2.2.1.2.1. Impactul cumulativ al amenajamentului asupra speciilor de
păsări de interes comunitar identificate în zona de suprapunere a sitului ROSPA0089 Obcina
Feredeului peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama
Având în vedere că soluțiile tehnice din amenajamente (lucrările prevăzute), incluse în
planurile de amenajare, se vor aplica, exclusiv, în habitatele cu pădure și în cele destinate
împăduririi, zona de evaluare a impactului cumulativ este cea reprezentată de aceste habitate.
În perioada de aplicare a amenajamentului O.S. Vama – 10 ani, în arborete și în
suprafețele destinate împăduririi (implicit în cele din zona de suprapunere a sitului ROSPA0089
Obcina Feredeului peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama), se vor executa doar
lucrările prevăzute în amenajament (se vor pune în practică soluțiile tehnice adoptate).
În momentul de față (întocmirea prezentului „Raport de mediu pentru fondul forestier
proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama, din D.S. Suceava), „Aria de protecție specială
avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului”, parte din rețeaua „Natura 2000”, este în custodia
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.).
ROSPA0089 Obcina Feredeului are planul de management elaborat și aprobat.
În aceste condiții, impactul cumulativ al aplicării soluțiilor tehnice (lucrărilor prevăzute) în
amenajament și măsurile propuse prin planul de management, referitoare la conservarea speciilor
de interes comunitar, poate fi evidențiată.
Acţiuni/ măsuri de conservare/ management
Obiectivele Planului de management constau în:
A. Asigurarea administrării şi a managementului efectiv al sitului;
B. Reducerea presiunilor antropice actuale asupra păsărilor şi habitatelor din sit;
C. Evitarea apariţiei unor noi presiuni antropice cu impact semnificativ asupra
păsărilor şi habitatelor din sit;
D. Creşterea capacităţii de suport a sitului pentru menţinerea sustenabilă a
populaţiilor de păsări de interes comunitar şi naţional.
Pentru speciile de păsări de interes conservativ din sit, principalele măsuri de conservare
identificate se referă la reducerea presiunilor antropice pe tot teritoriul sitului, dar mai ales pe cursul
pâraielor din zonă. Măsurile de reducere a presiunilor actuale şi de evitarea a apariţiei unora noi pot
asigura premisele pentru îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor de inters conservativ din sit.
O modificare semnificativă a capacităţii de suport a sitului pentru speciile de păsări nu se
poate realiza decât prin creşterea suprafeţelor zonelor umede, în special a bălţior cu ape permanente
şi temporare, precum şi prin extinderea suprafeţelor acoperite de pădurile de zăvoi. Habitatele de
zone umede – bălţi permanente, bălţi temporare, stufărişuri – au în prezent o acoperire redusă la
nivelul întregului sit. Acest fapt conduce la un suport redus în special pentru speciile care au
utilizează aceste habitate pentru cuibărire şi adăpost. Este necesară o creştere a acestor suprafeţe, iar
principala măsură prin care acest obiectiv poate fi indeplinit este aceea de reconstrucţie ecologică
prin conversia, în măsura în care acest lucru este posibil, unor suprafeţe de păşune în bălţi cu ape
temporare şi/sau permanente, prin reconecterea lor hidrologică la cursul pâraielor.
Creşterea suprafeţelor ocupate de pădurile de zăvoi nu se poate realiza decât în detrimentul
suprafeţelor agricole. Implementarea unei astfel de măsuri implică în prealabil identificarea
disponibilităţii de achiziţie a terenurilor agricole situate în apropierea râului şi a resurselor
financiare necesare instalării vegetaţiei arboricole pe aceste suprafeţe.
- 32 -

Pentru identificarea suprafeţelor pretabile pentru reconstrucţie ecologică precum şi a
metodelor prin care aceasta se poate realiza este necesară elaborarea unui studiu de identificare a
potenţialului de reconstrucţie ecologică la nivelul sitului.
Elaborarea studiului a fost prevăzută în acest prim ciclu de implementare a Planului de
management, în următorul ciclu fiind necesară cel puţin implementarea unor proiecte pilot.
Considerăm că starea nefavorabilă de conservare identificată pentru cele mai multe specii analizate
impune considerarea stopării imediate a degradării habitatelor naturale şi semi-naturale din
interiorul sitului. În acest sens, cea mai potrivită măsură de management este aceea de
diminuare/stopare a activităţilor generatoare de impact şi de compensare a pierderilor produse
asupra habitatelor păsărilor ce fac obiectul conservării în sit.
Obiectivele specifice şi măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor majore ale Planului
de management sunt prezentate în tabelul următor.
Măsuri de management pentru speciile de păsări de interes comunitar din
ROSPA0089 Obcina Feredeului
Tabelul 2.2.1.2.1.1.
1. Managementul speciilor de păsări de interes comunitar dependente de păduri
Obiectiv: Menținerea populațiilor de
păsări de interes comunitar prin
Responsabilitatea
menținerea / îmbunătățirea măsurilor
Indicator de finalizare
principală pentru
de management al habitatelor forestiere
implementare
pe toată suprafața sitului.
Suprafața de fond forestier pentru care
1.1. Armonizarea masurilor de
managementul forestier a fost armonizat
Custode, ocoale silvice,
management forestier cu prevederile
cu prevederile planului de management al
proprietari de păduri.
planului de management al ariei protejate.
ROSPA0089 Obcina Feredeului.
Cel puțin 2m3/ha lemn mort dispersat pe
sol – crengi și resturi de exploatere.
1.2. Asigurarea condițiilor necesare
În medie 2-3 arbori morți pe picior/ha în
Custode, ocoale silvice,
speciilor de păsări dependente de
toate parchetele din sit.
proprietari de păduri.
habitatele forestiere.
Efectivele speciilor de păsări de interes
comunitar dependente de pădure la nivelul
anului 2013.
1.3. Menținerea unui procent minim de
Minim 15% din suprafața pădurilor din sit
Custode, ocoale silvice,
15% pădure bătrână – peste 100 ani – la
cu vârste de peste 100 ani.
proprietari de păduri.
nivelul sitului
1.4. Menținerea lizierelor de pădure, prin
menținerea unei zone tampon supusă
Custode, ocoale silvice,
0 km liziere degradate / curățate.
regimului de conservare, menținerea și
proprietari de păduri.
promovarea subarboretului.
1.5. Asigurarea unei stări fitosanitare bune
Custode, ocoale silvice,
a pădurilor prin excluderea combaterilor
0 ha păduri cu combateri aviochimice.
proprietari de păduri.
aviochimice.
1.6. Asigurarea stabilității arboretelor de
rășinoase din perspectiva impactului
potențial al schimbărilor climatice prin
Creșterea cu cel puțin 1% a procentului
Custode, ocoale silvice,
promovarea în compoziția acestora a
actual al pădurilor mixte din sit.
amenajiști.
speciilor autohtone adaptate mai bine
noilor condiții – promovarea în
compoziție a speciilor de foioase.
1.7. Asigurarea stabilității zonelor umede
din fondul forestier, prin crearea unei zone
tampon de nonintervenție în imediata
100% suprafață zone umede din fond
Custode, ocoale silvice,
vecinătate a acestora.
forestier cu funcții de conservare
amenajiști.
Acolo unde este posibil se recomandă
menținute.
subparcelarea distinctă a zonelor umede și
a suprafeței stabilite ca și zonă tampon.
1.8. Asigurarea stabilității pădurilor
ripariene, prin creearea unei zone tampon
100% suprafață păduri ripariene cu funcții
Custode, ocoale silvice,
de neintervenție în imediata vecinătate a
conservative menținute.
amenajiști.
cursului de apă.
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1. Managementul speciilor de păsări de interes comunitar dependente de păduri
Obiectiv: Menținerea populațiilor de
păsări de interes comunitar prin
Responsabilitatea
menținerea / îmbunătățirea măsurilor
Indicator de finalizare
principală pentru
de management al habitatelor forestiere
implementare
pe toată suprafața sitului.
Acolo unde este posibil se recomandă
subparcelarea distinctă.
1.9. Delimitarea habitatului prioritar de
aniniș – 91E0* - în fondul forestier,
implementarea măsurilor de management
specifice și includerea unităților
100% aninișuri delimitate și management
Custode, ocoale silvice,
amenajistice respective în tipul II de
restictiv.
amenajiști.
categorii funcționale, cu ocazia
reamenajarilor, intervențiile fiind permise
doar în situațiile excepționale legate de
managementul cursului de apă.
1.10. Asigurarea protecției habitatului de
Custode, proprietari de
aniniș – cod 91E0* - în afara fondului
100% aniniș cu management retrictiv.
păduri.
forestier.
1.11. Realizarea unui studiu privind
prezența și tendința speciilor invazive și
Studiu.
Custode.
stabilirea de măsuri de prevenire și
combatere.
1.12. Realizarea unui studiu privind
prezența și starea de conservare a
habitatelor forestiere umede precum și a
Studiu.
Custode.
habitatelor ripariene, la nivelul întregului
sit.
2. Managementul speciilor de păsări de interes comunitar dependente de pajiști
Obiectiv: Menținerea populațiilor de
Responsabilitatea
păsări de interes comunitar prin
Indicator de finalizare
principală pentru
menținerea / îmbunătățirea
implementare
managementului pajiștilor
2.1. Menținerea populației de Crex crex
cel puțin la nivelul existent prin
30 perechi.
menținerea fânețelor, în special a celor
Custode, utilizatorii
100% pajiști umede - așa cum va rezulta
umede și respectarea perioadelor și
pajiștilor.
din studiul de specialitate.
mijloacelor de cosit agreate pe toată
suprafața sitului.
4500+/-5% pajiști.
Cel mult 5% acoperire cu arbuști pe
2.2. Menținerea habitatelor de pajiști
pajiștile utilizate.
necesare speciilor de păsări de interes prin
Cel mult 5% suprafață fără vegetație
pășunat și cosit, cu respectarea încărcăturii
ierboasă.
Custode, utilizatorii
de animale și a perioadelor de
Indicatori de calitate care rezultă din
pajiștilor.
pășunat/cosit, conform Regulamentului și
studiul pajiștilor.
prin utilizarea de fertilizanți naturali.
Efectivele speciilor de păsări de interes
comunitar dependente de pajiști la nivelul
anului 2013.
2.3. Limitarea modificării categoriilor de
folosință în sit, în special pe suprafețele cu
0 ha habitate de interes major de
Custode, A.P.M. Suceava
habitate de fânețe umede și în cazul
conservare afectate de modificări.
arboretelor cu vârste de peste 80 de ani.
2.4. Descurajarea abandonului pajiștilor,
Menținerea/creșterea suprafeței pentru care
Custode, utilizatorii
în vederea menținerii habitatelor de interes
se primesc plăți compensatorii.
pajiștilor.
pentru conservare.
2.5. Menținerea compoziției specifice a
pajiștilor în acțiunile de
Ha cu acțiuni de refacere realizate de
Custode, utilizatorii
îmbunătățire/refacere a productivității prin
utilizatori.
pajiștilor.
utilizarea de material de însămânțare de
proveniență locală.
2.6. Menținerea pajiștilor umede prin
100% pajiști umede favorabile pentru Crex
Custode, utilizatorii
reglementarea lucrărilor de desecare în
crex.
pajiștilor.
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1. Managementul speciilor de păsări de interes comunitar dependente de păduri
Obiectiv: Menținerea populațiilor de
păsări de interes comunitar prin
Responsabilitatea
menținerea / îmbunătățirea măsurilor
Indicator de finalizare
principală pentru
de management al habitatelor forestiere
implementare
pe toată suprafața sitului.
habitatele favorabile pentru Crex crex.
2.7. Prevenirea degradării populațiilor de
specii de interes conservativ prin
Custode, gestionarii
controlarea/limitarea numărului de câini
Toate turmele au număr legal de câini
fondurilor cinegetice,
care însoțesc animalele domestice și
ținuți în condițiile impuse de legislație.
Garda Națională de Mediu,
îndepărtarea câinilor și pisicilor domestice
Jandarmeria, Poliția
hoinare, în vederea protejării speciilor de
interes conservativ.
Studiu care să dea valori pentru principalii
2.8. Inventarierea și stabilirea stării de
indicatori:
conservare a pajiștilor și a capacității de
- % din habitate în diferite categorii de
suport, cu determinarea procentului minim
naturalitate și cu diferite grade de invazie;
Custode.
de fânețe necesar menținerii în stare
- unități vită mare/ha;
favorabilă de conservare a speciilor
- ha de pajiști umede favorabile pentru
dependente de aceste tipuri de habitate.
Crex crex.
2.9. Identificarea prezenței și impactului
speciilor invazive asupra habitatelor de
Studiu.
Custode.
pajiști de interes de conservare.

Impactul cumulat al acestor amenajamente asupra speciilor de păsări din sitului ROSPA0089
Obcina Feredeului (porţiunea ce se suprapune peste fondul forestier gospodărit de O.S. Vama),
este nesemnificativ.
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2.3. Analiza impactului proiectului asupra habitatelor
și/sau speciilor de interes conservativ pentru care a fost
desemnat situl ROSCI0328 „Obcinele Bucovinei”
2.3.1. Analiza impactului soluți ilor tehnice din amenajament
asup ra habitatel or identificate în zona de suprapunere a sitului ROSCI0328
Obcinel e Bucovin ei peste fondul forestier propri etate publi că de stat
gospod ărit de O.S. Vama

2.3.1.1. Habitate identificate în zona studiată
Întocmirea amenajamentului silvic impune obligativitatea identificării tipurilor naturale de
pădure, în conformitate cu clasificarea naţională (clasificarea Paşcovschi).
Cu tipurile natural-fundamentale de pădure identificate în zona de suprapunere a sitului
ROSCI0328 Obcinele Bucovinei cu fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S.
Vama, s-a procedat la realizarea corespondenţei cu habitatele din România şi cu cele de interes
comunitar (Natura 2000).
2.3.1.1.1. Evidenţa habitatelor (păduri şi terenuri destinate împăduririi)
identificate în zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul
forestier de stat gospodărit de O.S. Vama
Tabelul 2.3.1.1.1.1.
Tip habitat
Natura 2000

9410 Păduri
acidofile de Picea
abies din regiunea
montană Vaccinio Piceetea

Tip habitat românesc

Tip de
ecosistem

U.P.

Suprafaţa
ha

% natu
ral

%

I, II

1304,59

23

19

I, II

79,80

2

33

115.1 Molidiș cu
Vaccinium myrtillus și
Oxalis acetosella (m)

II

74,41

1

-

2216 Molideto –
brădet cu OxalisDentariaAsperula

124.1 Molideto-brădet
pe soluri schelete (m)

I

77,44

1

60

2216 Molideto –
brădet cu OxalisDentariaAsperula

121.1 Molideto-brădet
normal cu floră de
mull (s)

I, II

1227,42

21

45

2228 Molidetobrădet cu OxalisPleurozium

121.4 Molideto-brădet
cu floră de mull pe
soluri gleizate (s)

I

8,18

-

100

3456 Molidetofăget cu
Vaccinium

142.1 Molideto-făget
de limită cu
Vaccinium myrtillus și
Oxalis acetosella (i)

I

1,62

-

100

R4205 – Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies) cu Oxalis acetosella

1226 Molidiș cu
Oxalis –
Dentaria Asperula

R4206 – Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies) și brad (Abies alba)
cu Hieracium rotundatum

1234 Molidiș cu
CalamagrostisLuzula

R4208 – Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies) și brad (Abies alba)
cu Luzula sylvatica
R4211 Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies) și brad (Abies alba)
cu Pulmonaria rubra
R4212 Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies) și brad (Abies alba)
cu Pleurozium schreberi
R4214 Păduri sud-est
carpatice de molid (Picea
abies) și fag (Fagus
sylvatica) cu Hieracium
rotundatum

Tip pădure şi
productivitate,
conform amenajam.
111.1 Molidiș normal
cu Oxalis acetosella
(s)
111.4 Molidiș normal
cu Oxalis acetosella pe
soluri schelete (m)
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Tip habitat
Natura 2000

Tip habitat românesc

TOTAL 9140

R4101 Păduri sud-este
carpatice de molid (Picea
abies), fag (Fagus
sylvatica) și brad (Abies
alba) cu Pulmonaria rubra

Tip de
ecosistem
2316 Molidetofăget-brădet cu
Oxalis-DentariaAsperula
2327 Molidetofăgeto-brădet cu
Rubus hirtus

Tip pădure şi
productivitate,
conform amenajam.
-

U.P.

Suprafaţa

-

ha
2773,46

131.1 Amestec de
rășinoase și fag cu
floră de mull (s)

I, II

132.1 Amestec de
rășinoase și fag cu
Rubus hirtus (m)

% natu
ral

%
48

31

2720,16

46

69

I

37,93

1

100

1

95

R4103 Păduri sud-est
carpatice cu molid (Picea
abies), fag (Fagus
sylvatica) și brad (Abies
alba) cu Leucanthemum
waldsteinii

2318 Molidetofăgeto-brădet cu
Myosotis

131.3 Amestec de
rășinoase și fag pe
soluri gleizate (s)

II

48,79

R4104 Păduri sud-est
carpatice de fag (Fagus
sylvatica) și brad (Abies
alba) cu Pulmonaria rubra

2116 Brădet cu
Oxalis –
Dentaria Asperula

211.1 Brădet normal
cu floră de mull (s)

I

9,53

TOTAL 91V0

-

-

-

-

2816,41

48

70

9110 Păduri de fag
de tip LuzuloFagetum

R4102 Păduri sud-est
carpatice cu molid (Picea
abies), fag (Fagus
sylvatica) și brad (Abies
alba) cu Hieracium
rotundatum

2316 Molidetofăget-brădet cu
Oxalis-DentariaAsperula

134.1 Amestec de
rășinoase și fag pe
soluri schelete (m)

I, II

156,44

3

77

TOTAL 9110

-

-

-

-

156,44

3

77

R4401 Păduri sud-est
carpatice de anin alb
(Alnus incana), cu telekia

9117 Zăvoi de
anin alb, cu
Petasites-Telekia

982.1 Anin alb pe
aluviuni nisipoase și
prundișuri (m)

I, II

2,11

-

100

-

2,11
5748,42
67,30
5815,72

99
1
100

100
52
-

91V0 Păduri dacice
de fag – SymphytoFagion

91E0* Păduri
aluviale cu Alnus
glutinosa și
Fraxinus excelsior
TOTAL 91E0*
To t a l

păduri
şi
t e re n u r i
d e st i n at e
îm p ă du r i r ii
Te r e n u r i c u d e st i n aţ i e s p e ci a l ă
To t a l
ROSCI0328

100

După cum se observă din tabel tipurile de habitate Natura 2000 din amenajament, diferă de
tipurile de habitate din formularul standard:
Habitatele, 3220 Cursuri de apă montane și vegetație ierbacee de pe malurile acestora,
6430 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Aconitum tauricum, 6520 Fânețe
montane, 91D0 Turbării cu vegetație forestieră, nu se află în zona de suprapunere a sitului cu
teritoriul O.S. Vama, se găsesc probabil în celelalte ocoale silvice pe care este răspândit acest sit.
4 din habitatele prezente în acest sit de interes comunitar au legătură directă cu
amenajamentul O.S. Vama. Amenajamentul conţine toate datele care pot prezenta habitatele de
pădure mergând până la ecosisteme şi apoi la tipurile de pădure.
În tabelul de mai sus se prezintă habitatele care fac obiectul gospodăririi prin amenajament
cu prezentarea ecosistemelor existente şi a tipurilor de pădure. Valorile prezentate se referă strict la
suprafaţa acestor ecosisteme şi tipuri de pădure care se află în aria de interes comunitar ROSCI0328
Obcinele Bucovinei (numai pentru pădurea aparţinând domeniului public al statului).
De asemenea, se prezintă procentual şi cât din aceste ecosisteme îşi păstrează forma
naturală. Pentru păduri, această formă poartă denumirea de păduri natural fundamentale. Această
pondere este destul de mică, 52%.
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2.3.1.1.2. Descrierea habitatelor (păduri şi terenuri destinate împăduririi)
identificate în zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul
forestier de stat gospodărit de O.S. Vama
„Habitatele din România” (Nicolae Doniță, A. Popescu, s.a., Ed. Tehnică Silvică, București,
2005), prezintă corespondența între Habitatele Natura 2000 și Habitatele din România, pentru
acestea din urmă codificarea s-a făcut utilizând sistemul de clasificare Palaearctic habitats.
Habitatele Natura 20000 identificate în zona de suprapunere a sitului de interes comunitar
ROSCI0328 „Obcinele Bucovinei” peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama au (a se
vedea și tabelul 2.3.1.1.1.1.) următoarele corespondente în Habitatele din România, cu tipurile
de ecosistem respective:
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
R4401 Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana), cu telekia
Răspândire: in luncile montane din toți Carpații României, in etajul boreal, mai puțin
frecvent in Carpații Occidentali.
Suprafețe: circa 4000 ha, mai frecvent in Carpații Meridionali și Orientali.
Stațiuni: Altitudine: 700-1700 m. Clima: T= 2-7,50C, P=800-1200 mm. Relief: lunci
montane inguste, versanți umeziți de izvoare. Roci variate, calcaroase și silicioase, sub formă de
pietrișuri, nisipuri grosiere. Soluri de tip litosol, gleiosol, superficiale, scheletice, acide,
mezobazice, permanent umede-ude, mezotrofice.
Structură: Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratu edificator, compus
exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau cu puțin amestec de molid (Picea abies), brad (Abies alba),
fag (Fagus sylvatica), la altitudini mai mici anin negru (Alnus glutinosa), având acoperire de 80100% și inălțimi de 15-25 m la50 de ani. Stratul arbuștilor lipsește sau este slab dezvoltat, compus
din Salix triandra, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul ierburilor și
subarbuștilor, obișnuit puternic dezvoltat, dominat de Petasites albus și Telekia speciosa.
Valoare conservativă: foarte mare.
Compoziția floristică: Specii edificatoare: Alnus incana. Specii caracteristice: Telekia
speciosa. Alte specii importante: Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Athyrium filixfemina, Carex remota, Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum, Circaea lutetiana, Cirsium
oleraceum, Dryopteris filix-mas, Glechoma hederacea, Geranium phaeum, Festuca gigantea,
Impatiens noli-tangere, Mentha longifolia, Myosotis sylvatica, Matteuccia struthiopteris, Oxalis
acetosella, Petasites hybridus, P. kablikianus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Stellaria
nemorum, Tussilago farfara.
Aninișurile identificate în cadrul O.S. Vama, sunt excluse de la reglementarea
procesului de producție de masă lemnoasă, fiind încadrate în S.U.P. M - păduri supuse
regimului de conservare deosebită.
91V0. Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
R4101 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad
(Abies alba) cu Pulmonaria rubra
Răspândire: in toți Carpații românești, in etajul nemoral, indeosebi in Carpații Orientali.
Suprafețe: circa 520000 ha, din care 375000 ha in Carpații Orientali, 112000 ha in Carpații
Meridionali și 33000 in Carpații Occidentali.
Stațiuni: Altitudini 600-1300 m. Clima: T=3,6-5,30C, P= 750-950 mm. Relief: versanți cu
inclinări medii și expoziții diferite, platouri, culmi. Roci: variate, in special fliș, conglomerate,
șisturi cristaline. Soluri de tip eutricambosol, luvosol, districambosol, mijlociu-profunde până la
profunde, slab scheletice, moderat-slab acide, mezo-eubazice, jilave.
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Structură: Fitocenoze edificate de specii boreale și nemorale, oligo-mezoterme, mezofite,
oligo-mezotrofe. Stratul arborilor compus din molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica ssp.
sylvatica), brad (Abies alba), frecvent exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de
munte (Ulmus glabra), are acoperire de 90-100% și inălțimi pentru molid, brad, de 30-35 m și de
25-30 m, pentru fag, la 100 ani.
Stratul arbuștilor este slab reprezentat, cu rare exemplare de Sambucus racemosa, Lonicera
xylosteum, Ribes petraeum, Daphne mezereum, Rosa pendulina. Stratul ierburilor și arbuștilor,
dezvoltat variat, in funcție de lumină, format din specii ale flore de mull (Dentaria glandulosa,
Galium odoratum, Rubus hirtus), local și puține specii acidifile (Calamagrostis arundinacea, Luzula
luzuloides). Stratul mușchilor reprezentat prin pernițe disperse de Eurynchium striatum,
Hylocomium splendens, Dicranum scoparium.
Valoare conservativă: moderata.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica, Abies alba. Specii
caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa. Alte specii
importante:
Actaea
spicata,
Carex
sylvatica,
Geranium
robertianum,
Lamium
galebdolon, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Polygonatum multiflorum, Rubus idaeus,
Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Senecio nemorensis, Stachys sylvatica; in locuri umede,
primăvara : Allium ursinum, vara, Cardamine impatiens, Circaea lutetiana, Carex pendula,
Impatiens noli-tangere, pe versanții umbriți și in stațiuni mai umede poate domina Rubus hirtus.
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.
R4103 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad
(Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii
Răspândire: in toți Carpații românești, în jumătatea superioară a etajul nemoral.
Suprafețe: reduse, dispersate între celelalte habitate cu păduri de molid, fag și brad.
Stațiuni: Altitudini 800-1400 m. Clima: T=3,0-6,50C, P= 850-1000 mm. Relief: versanți
umezi cu diferite înclinări și expoziții, vâlcele umede, suprafețe în preajma izvoarelor. Roci: variate,
in special fliș. Soluri de tip districambosol, mai mult sau mai puțin gleizate, mijlociu-profunde
acide, oligo-mezobazice, ude.
Structură: Fitocenoze edificate de specii de specii europene boreale și nemorale, oligomezoterme, higrofite, oligo-mezotrofe. Stratul arborilor este compus din molid (Picea abies), fag
(Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) în proporții variate, cu rare exemplare de paltin de munte
(Acer pseudoplatanus) și ulm de munte (Ulmus glabra); are acoperire de 90-100% și înălțimi de 2632 m pentru molid și brad și 22-26 m pentru fag la 100 ani.
Stratul arbuștilor este slab dezvoltat, compus din exemplare rare de Sambucus racemosa,
Sorbus aucuparia.
Stratul ierburilor și subarbuștilor este de regulă puternic dezvoltat cu specii higrofile de tipul
Myosotis-Leucanthemum.
Valoare conservativă: foarte mare.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica, Abies alba. Specii
caracteristice: Leucanthemum waldsteinii, Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum.
Alte specii importante: Athyrium filix-femina, Chrysosplenium alternifolium, Circaea
lutetiana, Deschampsia caepitosa, Doronicum austriacum, Dryopteris dilatata, D. filix-mas,
Equisetum sylvaticum, Epilobium montanum, Lamium galeobdolon, Gymnocarpium dryopteris,
Impatiens noli-tangere, Myosotis sylvatica, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Rubus hirtus,
Senecio nemorensis, Stellaria nemorum, Veronica urticifolia, etc...
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.
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R4104 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu
Pulmonaria rubra
Răspândire: in toți Carpații românești, mai frecvent în Carpații Orientali și Meridionali.
Suprafețe: circa 285000 ha, din care 152000 ha în Carpații Orientali, 115000 ha în Carpații
Meridionali și 18000 ha în Carpații Occidentali.
Stațiuni: Altitudini 700-1200 m. Clima: T=4,5-7,70C, P= 850-950 mm. Relief: versanți
mediu-slab înclinați cu expoziții diverse, platouri, culmi. Roci: fliș conglomerate, gresii calcaroase,
roci eruptive și metamorfice intermediare și bazice. Soluri de tip eutricambosol, luvisol,
districambosol, mijlociu profunde, slab scheletice, moderat-slab acide, mezobazice, jilave.
Structură: Fitocenoze edificate de specii de specii europene, oligo-mezoterme, mezofite,
mezo-eutrofe. Stratul arborilor este compus din molid fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) în
proporții variate, cu rare exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus) și ulm de munte
(Ulmus glabra), mai rar frasin (Fraxinus excelsior), carpen (Carpinus betulus); are acoperire de 80100% și înălțimi de 25-30 m pentru brad și 22-30 m pentru fag la 100 ani.
Stratul arbuștilor este reprezentat prin puține exemplare de Corylus avellana, Sambucus
racemosa, S. nigra, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Crataegus monogyna.
Stratul ierburilor și subarbuștilor este dezvoltat neuniform în funcție de lumină, fiind
compus din specii ale florei de mull (Dentaria glandulosa, Galium odoratum, Asarum europaeum,
Stellaria holostea, Rubus hirtus).
Stratul mușchilor e discontinuu și slab dezvoltat, fiind compus din Hylocomium splendens,
Thuidium abietinum, Dicranum scoparium, Catharinea undulate, etc...
Valoare conservativă: foarte moderată.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba. Specii
caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa.
Alte specii importante: Adoxa moschatelina, Actaea spicata, Asarum europaeum, Bromus
benekeni, Carex sylvatica, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Geranium phaeum, G.
rebertianum, Hordelymus europaeus, Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis, Milium effusum,
Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Rubus idaeus, Sanicula europaea,
Salvia glutinosa, Senecio nemorensis, Stachys sylvatica, iar locurile umede, Allium ursinum,
Cardamine impatiens, Carex remota, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere, pe versanți umbriți,
Rubus hirtus sau rare exemplare de Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Majanthemum
bifolium.
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.
9110. Păduri de fag de tip Luzulo – Făgetum
R4102 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad
(Abies alba) cu hieracium rotundatum
Răspândire: in toți Carpații românești, in etajul nemoral.
Suprafețe: circa 220000 ha (100000 ha în Carpații Meridionali, 90000 ha în Carpații
Orientali și 30000 ha în Carpații Occidentali).
Stațiuni: Altitudini 850-1400 m. Clima: T=3,0-6,50C, P=850-1000 mm. Relief: versanți
înclinați cu diferite expoziții, creste, culmi. Soluri de tip districambosol, criptopodzol, prepodzol,
mijlociu profunde – superficiale, scheletice, acide, oligobazice, umede.
Structură: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și nemorale, oligo-mezoterme,
oligo-mezotrofe. Stratul arborilor este compus din molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad
(Abies alba) în proporții variate, cu rare exemplare de mesteacăn (Betula pendula), scoruș (Sorbus
aucuparia), cu acoperire de 80 – 90 % și înălțimi de 22-30 m pentru molid și brad și 18-24 m pentru
fag la 100 ani.
Stratul ierburilor și subarbuștilor e dezvoltat variabil în funcție de lumină, dominant de
specii acidofile (Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, vaccinium myrtillus). Stratul
mușchilor e reprezentat de Hylocomium splendens, Eurynchium striatum și Dicranum scoparium.
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Valoare conservativă: moderata.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica, Abies alba. Specii
caracteristice: Hieracium rotundatum. Alte specii importante: Athyrium filix-femina, Digitalis
grandiflora, Dryopteris filix-mas, festuca drymeia, Galium odoratum, Galium schultesii, Lamium
galeobdolon, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pteridium aquilinum, Veronica
officinalis, etc...
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.
9410. Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană Vaccinio - Piceetae
R4205 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies ) cu Oxalis acetosella
Răspândire: in toți Carpații românești, in etajul boreal.
Suprafețe: circa 285000 ha (40000 ha în Carpații Meridionali, 220000 ha în Carpații
Orientali și 25000 ha în Carpații Occidentali).
Stațiuni: Altitudini 1000-1300 m în Carpații Orientali, 1400-1600 în Carpații Meridionali.
Clima: T=3,0-5,00C, P=900-950 mm în nord și 1000-1200 mm în sud. Relief: versanți cu înclinări
slabe-moderate pînă la puternice, cu expoziții diferite, coame. Roci: fliș marno-gresos,
conglomerate, gresii calcaroase, andezite, tufuri andezitice, mai rar șisturi silicioase. Soluri:
districambosol, luvisol, andosol, profunde, slab acide, mezobazice, umede.
Structură: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și carpatice, oligoterme,
mezofite, mezo-eutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies), sau cu rare
exemplare de brad (Abies alba), paltin de minte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus
glabra), fag (Fagus sylvatica), are acoperire mare (80-100%) și înălțimi de 25-40 m.
Stratul arbuștilor este slab dezvoltat – exemplare rare de scoruș (Sorbus aucuparia),
Sambucus racemosa, Ribes petraeum, Lonicera nigra, Daphne mezereum, Rubus idaeus, Spirarea
chamaedrifolia, etc…
Statul ierburilor și subarbuștilor este neuniform, dezvoltat în pete, cu Oxalis acetosella,
Dentaria glandulosa, local cu Galium odoratum sau Calamagrostis arundinacea.
Valoare conservativă: moderata.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Picea abies. Specii caracteristice: Hieracium
rotundatum. Alte specii: Athyrium filix-femina, Campanula abietina, Dryopteris filix-mas, Fragaria
vesca, Lamium galeobdolon, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Luzula luzuloides,
Mercurialis perennis, Rubus hirtus, Soldanela hungarica.
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.

R4206 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies ) și brad (Abies alba) cu Hieracium
rotundatum
Răspândire: in toți Carpații românești, in etajul boreal.
Suprafețe: circa 88000 ha (42000 ha în Carpații Meridionali, 31000 ha în Carpații Orientali
și 15000 ha în Carpații Occidentali).
Stațiuni: Altitudini 1200-1600 m. Clima: T=1,5-4,50C, P=900-1000 mm în nord și 12001400 mm în sud. Relief: creste, culmi, versanți puternic înclinați, cu expoziții diferite. Roci
silicioase. Soluri: prepodzol, podzol, criptopodzol, superficiale, scheletice, puternic acide,
oligobazice, umede.
Structură: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și carpatice, oligoterme,
mezofite, oligotrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies), sau la altitudini mai
mici, cu amestec de brad (Abies alba), scoruș (Sorbus aucuparia), are acoperire mai redusă (5080%) și înălțimi de 22-30 m la 100 ani.
Stratul arbuștilor lipsește sau este slab dezvoltat (exemplare rare de Sambucus racemosa,
Lonicera nigra, Spiraea chamaedrifolia, etc…).
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Statul ierburilor și subarbuștilor este puternic dezvoltat, mai ales în golurile din arboret,
dominat de specii de Calamagrostis. Stratul mușchilor cu dezvoltare variabilă este de tip
Polytrichum.
Valoare conservativă: moderata.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Picea abies și Abies alba. Specii caracteristice:
Hieracium rotundatum și speciile subalianței Soldanella-Picenion. Alte specii: Athyrium filixfemina, Calamagrostis villosa, C. arundinacea, Campanula abietina, Deschampsia flexuosa,
Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, L.
sylvatica, Lycopodium annotinum, Moneses uniflora, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum,
Senecio nemorensis, Stellaria nemorum, Vaccinium myrtillus.
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.

R4208 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies ) și brad (Abies alba) cu Luzula
sylvatica
Răspândire: in toți Carpații românești, in etajul boreal, mai frecvent în Carpații
Meridionali.
Suprafețe: circa 49000 ha (10000 ha în Carpații Meridionali, 17000 ha în Carpații Orientali
și 22000 ha în Carpații Occidentali).
Stațiuni: Altitudini 1300-1600 m în nord, 1000-1200 m în sud. Clima: T=2,0-4,00C, P=9001000 mm în nord și 1200-1400 mm în sud. Relief: versanți slab-moderat înclinați cu expoziții
diverse. Roci acide. Soluri: prepodzoluri, podzoluri, cu moder fin, mijlociu-submijlociu profunde,
scheletice, ușoare, oligobazice, permanent umede dar drenate.
Structură: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și carpatice, oligoterme,
mezofite, oligotrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies), sau cu amestec de
brad (Abies alba), scoruș (Sorbus aucuparia), are acoperire relativ mare (70-80%) și înălțimi de 2030 m la 100 ani.
Stratul arbuștilor lipsește sau este slab dezvoltat (exemplare rare de Sambucus racemosa,
Rubus idaeus, Sorbus aucuparia).
Statul ierburilor și subarbuștilor este bine dezvoltat, dominat de Luzula sylvatica. Stratul
mușchilor e variabil, de tip Hylocomium.
Valoare conservativă: mare.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Picea abies. Specii caracteristice: Luzula
sylvatica și Hieracium rotundatum. Alte specii: Athyrium distentifolium, Athyrium filix-femina,
Campanula abietina, Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, D, dilatata, Fragaria vesca,
Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Moneses uniflora, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Senecio
nemorensis, Soldanela hungarica, Vaccinium myrtillus.
Mușchi: Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum
juniperinum, P. commune, Rhitidiadelphus triquetrus.
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.
R4211 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies ) și brad (Abies alba) cu
Pulmonaria rubra
Răspândire: in toți Carpații românești, in etajul nemoral, subetajul pădurilor de fag și de
amestec cu fag.
Suprafețe: circa 100000 ha (6000 ha în Carpații Meridionali, 88000 ha în Carpații Orientali
și 6000 ha în Carpații Occidentali).
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Stațiuni: Altitudini 800-1300 m. Clima: T=4,0-6,00C, P=800-1200 mm. Relief: versanți cu
înclinare mijlocie-slabă, cu expoziții general umbrite, platouri, culmi late. Roci: fliș. Soluri de tip
eutricambosol, districambosol, profunde, mijlociu profunde, în parte scheletice, slab moderat acide,
eu-mezobazice, umede, eumezotrofice.
Structură: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și nemorale. Stratul arborilor,
compus exclusiv din brad (Abies alba) și molid (Picea abies), în amestec, fag (Fagus sylvatica),
paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), acoperirea de 80-100%,
înălțimea arborilor de 25-35 m, la 100 de ani.
Stratul arbuștilor lipsește sau este reprezentat de puține exemplare de Sambucus racemosa,
Rosa pendulina, Lonicera xylosteum.
Statul ierburilor și subarbuștilor este bine dezvoltat în funcție de lumină, dominat de Oxalis
acetosella și numeroase specii de floră de mull.
Valoare conservativă: foarte mare.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Abies alba, Picea abies. Specii caracteristice:
Pulmonaria rubra. Alte specii importante: Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica,
Dentaria glandulosa, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, galium odoratum, Geranium
robertianum, Lamium galeobdolon, Mercurialis perenis, Milium effusum, Rubus hirtus, Salvia
glutinosa, Symphytum cordatum, Sanicula europaea, Senecio nemorensis, Viola reichenbachiana.
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.

R4212 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies ) și brad (Abies alba) cu Pleurozium
schreberi
Răspândire: in toți Carpații românești, mai rar în Carpații Meridionali, in etajul nemoral.
Suprafețe: restrânse, de ordinul a 7000 ha, în majoritate în Carpații Orientali (6000 ha).
Stațiuni: Altitudini 600-1000 m. Clima: T=4,5-7,00C, P=700-900 mm. Relief: platouri,
partea inferioară a versanților cu înclinare mică, terase, culmi late. Roci: depozite și coluvii de luturi
argiloase, marne, gresii, greu permeabile. Soluri de tip eutricambosol, luvosol, prepodzol, profunde,
puternic pseudogleizate sau gleizate din cauza drenajului imperfect sau a apelor freatice, fără
schelet sau slab scheletice, moderat-puternic acide, oligo-mezobazice, ude.
Structură: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și nemorale, oligomezo-terme,
mezofile, oligo-mezotrofe. Stratul arborilor, compus din molid (Picea abies) și brad (Abies alba), cu
puțin amestec de anin alb (Alnus incana), mesteacăn (Betula pendula), rar fag (Fagus sylvatica), are
acoperire de 90-100% și înălțimi de 30-35 m pentru molid, 26-33 m pentru brad, la 100 de ani.
Stratul arbuștilor este slab dezvoltat, format din Corylus avellana, Sambucus nigra și S.
racemosa.
Statul ierburilor și subarbuștilor este format din ierburi higrofile ca Myosotis sylvatica, și de
mull (Galium odoratum, Dentaria glandulosa).
Stratul de mușchi este bine dezvoltat, dominat de Pleurozium schreberi asociat cu alți
mușchi.
Valoare conservativă: foarte mare.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Abies alba, Picea abies. Specii caracteristice:
Ranunculus carpaticus, Symphytum cordatum. Alte specii importante: Carex remota,
Chrysosplenium alternifolium, Equisetum sp., Myosotis sylvatica, Oxalis acetosella, Petasites
hybridus, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, etc…
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.
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R4214 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies ) și brad (Abies alba) cu Hieracium
rotundatum
Răspândire: in toți Carpații românești, la contactul etajului nemoral cu etajul boreal.
Suprafețe: circa 15000 ha (6500 ha în Carpații Meridionali, 6000 ha în Carpații Orientali și
2500 ha în Carpații Occidentali).
Stațiuni: Altitudini 1000-1450 m. Clima: T=3,5-4,50C, P=900-1200 mm. Relief: versanți cu
înclinări mari și expoziții diferite, rar culmi, platouri. Roci: șisturi cristaline și alte roci acide. Soluri
de tip podzol, prepodzol, mijlociu profunde-superficiale, acide, oligobazice, umede, oligotrofice.
Structură: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și nemorale.
Stratul arborilor, compus din molid (Picea abies) și fag (Fagus sylvatica) în proporții
diferite, iar în amestec brad (Abies alba), scoruș (Sorbus aucuparia), are acoperire de 70-80% și
înălțimi de 18-25 m pentru molid, 16-22 m pentru fag, la 100 de ani.
Stratul arbuștilor lipsește.
Statul ierburilor și subarbuștilor este dominat de Calamagrostis, Luzula luzuloides și
Vaccinium myrtillus.
Valoare conservativă: mare.
Compozitia floristică: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica. Specii
caracteristice: Hieracium rotundatum. Alte specii importante: Athyrium filix-femina, A.
distentifolia, Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Epilobium
montanum, Fragaria vesca, Gentiana asclepiadea, Huperzia selago, Lycopodium annotinum,
Lamium galeobdolon, Melampyrum sylvaticum, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum,
Rubus hirtus, Senecio nemorensis, Stellaria nemorum, Veronica urticifolia.
Arboretele din cadrul acestui tip de habitat îndeplinesc atât funcții de protecție cât și
de producție. Lucrările stabilite de amenajament promovează tipurile natural fundamentale
de pădure.

2.3.1.1.3. Obiective de conservare din habitatele identificate în zona de
suprapunere a ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul forestier în studiu
Conform Directivei Habitate (D.H.), scopul rețelei Natura 2000 este de a stabili un „statut
de conservare favorabil” (statut definit în art. 1) pentru habitatele și speciile considerate a fi de
interes comunitar.
După constituirea unui sit de importanță comunitară, acesta va fi tratat conform art. 6 din
D.H. - se vor stabili/lua măsuri, astfel încât practicile de utilizare a terenului să nu provoace
degradarea valorilor de conservare ale sitului. Astfel, în cazul suprafețelor de fond forestier peste
care se suprapune un anumit sit, „măsurile” ar putea include: să nu se facă defrișări (înlăturarea
totală a vegetației forestiere) pe suprafețe mari, să nu se schimbe categoria funcțională (forma de
utilizare) a terenului, sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu specii exotice
(specii ce nu există în mod natural în zona respectivă).
Starea de conservare a unui anumit habitat va fi evaluată pentru fiecare indicator în parte.
Este posibil ca, în cadrul unui arboret „starea de conservare nefavorabilă” să fie determinată de mai
mulți indicatori. Pentru a determina suprafața care se află într-o stare de conservare nefavorabilă, se
vor verifica toate arboretele în care doi sau mai mulți indicatori depășesc pragurile de
favorabilitate.
2.3.1.1.3.1. Caracteristici cantitative și calitative ale arboretelor din zona
de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul forestier de stat
gospodărit de O.S. Vama
Pentru evaluarea statutului de conservare a habitatelor (inclusiv a celor din zona de
suprapunere a sitului ROSCI0328 peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama), trebuie
analizat caracterul arboretelor existente, respectiv modul de regenerare a acestora, cunoscut fiind
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faptul că în cazul unei regenerări naturale, chiar și cu o intervenție minimă, probabilitatea ca
arboretul să fie cu un statut favorabil de conservare este foarte ridicată.
Prin plantațiile masive/integrale, efectuate în ideea reinstalării vegetației forestiere pe
suprafețele de pe care aceasta a fost înlăturată, într-un fel sau altul, se realizează arborete artificiale.
Plantațiile presupun intervenția umană masivă (lucrări manuale sau mecanizate) prin care sunt
afectate elementele ecosistemului, necesită material săditor/de reproducere (puieți) uneori de
proveniență și calitate îndoielnice, aspecte care, alături de faptul că, deobicei formula de împădurire
nu este identică cu compoziția tipului natural de pădure (uneori se înlocuiesc diverse amestecuri ale
fagului, cu culturi de rășinoase), conduc la concluzia că posibilitatea ca un arboret artificial să aibă
o stare favorabilă de conservare este mult mai redusă comparativ cu arboretele naturale.
48 %
Lăst.
0%

Graficul 2.3.1.1.3.1.
Situaţia modului de regenerare
(caracterului) arboretelor

Săm.
52 %

În suprafața de suprapunere cu ROSCI0328 Obcinele Bucovinei sunt 2966,87 ha (52
%) arborete regenerate din sămânță (natural fundamentale și parțial derivate) și 2781,55 ha (48 %)
arborete artificiale. Trebuie menționat faptul că arboretele artificiale au fost definite astfel după
elementul de arboret „majoritar”, în suprafețele respective existând și elemente de arboret
regenerate natural, din sămânță – până la 50% din suprafață, aspect ce conduce la concluzia că
suprafața efectiv acoperită cu plantații este mult sub valoarea de 48 % (graficul 2.3.1.3.1. ).
După cum se remarcă, în cele 4 tipuri de habitate de interes comunitar – Natura 2000,
din zona studiată, din punctul de vedere al modului de regenerare, cca. 48 % din suprafață este
ocupată de arborete cu o stare de conservare doar parțial favorabilă.
Situația, la nivel de habitate Natura 2000 (fie și doar pentru habitatele puțin
reprezentate), este foarte diferită, astfel:
- habitatul 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană Vaccinio-Piceetea,
cu o suprafață cu pădure de 2773,46 ha, are arborete natural fundamentale pe o suprafață de 860,31
ha (31 %);
- habitatul 91V0 Păduri dacice de fag – Symphyto-Fagion, cu o suprafață cu pădure de
2816,41 ha, are arborete natural fundamentale pe o suprafață de 1981,52 ha (70 %);
- habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, cu o suprafață cu pădure de 156,44
ha, are arborete natural fundamentale pe o suprafață de 120,72 ha (77 %);
- habitatul 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior, cu o suprafață
cu pădure de 2,11 ha, are arborete natural fundamentale pe o suprafață de 2,11 ha (100 %).
Se observă că, după modul de regenerare, multe arborete cu statut favorabil de conservare
sunt în habitatul cel mai bine reprezentat în zona studiată, 91V0 Păduri dacice de fag SymphytoFagion, ce include diverse amenstecuri de rășinoase (molid, brad) cu fag, situație explicabilă prin
regenerarea foarte bună pe care o realizează aceste specii (specii de bază în zonă), încă de la vârste
mijlocii (70-80 ani) în suprafețele respective.
Arborete cu statul favorabil de conservare sunt și în habitatele Natura 2000, 9110 Păduri de
fag de tip Luzulo-Fagetum și 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior.
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În habitatul 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană Vaccinio-Piceetea,
arboretele artificiale (cele care, după modul de regenerare, au o stare, majoritar, relativ nefavorabilă
de conservare) sunt instalate pe procente mult mai mari de suprafață, situație datorată, pe de o parte,
dorinței de revenire la compoziția tipului natural-fundamental de pădure în molidișuri sau molidetobrădetele existente, fie necesității împădurii suprafețelor dezgolite din luncile paraielor din zonă.

2.3.1.1.4. Starea de conservare a habitatelor identificate în zona de
suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul forestier proprietate
publică de stat gospodărit de O.S. Vama
Conform Habitat Fact Sheets, material proiect EU Phare AeropeAid/12/12160/D/SV/RO,
starea de conservare a habitatelor existente în zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele
Bucovinei peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama, era următoarea:
2.3.1.1.4.1. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Criterii
Suprafața minimă

> 1,0 ha

Dinamica suprafeței

< 5 % diminuare față de suprafața inițială

Specii autohtone

> 90 % în fiecare etaj de vegetație

Specii dominante

Caracterizarea
habitatelor conform
amenajament 2021
156,44 ha

Limite

100 %

Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Betula
pendula, Sorbus aucuparia, Ribes uva-crispa, Lonicera
nigra, Festuca drymeia,
Luzula luzuloides,
Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus,
Galium odoratum, Hylocomium splendens, Eurynchium
striatum, Dicranum scoparium, Athyrium filix-femina,
Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-mas, Galium
schultesii, Lamium galeobdolon, Oxalis acetosella, Poa
nemoralis, Pterium aquilinum, Veronica officinalis, etc...

Specii lemnoase
dominante

Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Betula
pendula, Sorbus aucuparia > 70 %

Specii de plante
importante

Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides,
Vaccinium myrtillus, Hieracium rotundatum

Specii nedorite

Rubus hirtus, Pteridium aquilinum, Glechoma hirsuta
< 5%

Consistenţa arboretelor

> 80 %

Structura pe clase
de vârstă

Minim trei clase

Stadiu de dezvoltare

> 40 % din arbori sunt arbori maturi sau bătrâni

Acoperirea cu arbuşti

5 – 10 %

Lemn mort

Cel puţin 4 arbori cu diametrul > 20 cm / ha şi cel
puţin 5 iescari / ha

Grosimea litierei

3 – 7 cm

Regenerarea

Regenerarea naturală existentă 30 – 60 % ;
20 % regenerare artificială
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Fagus sylvatica, Picea
abies, Abies alba, Betula
pendula, Sorbus aucuparia,
Luzula luzuloides, L.
albida, Dentaria
glandulosa, D. bulbifera,
Oxalis acetosella,
Asperula odorata

100 % din suprafață
Calamagrostis
arundinacea, Luzula
luzuloides, Hieracium
rotundatum
Rare tufe de Rubus
hirtus
Cons. 0,8 şi mai mare
pe 57 % din supr.
Sunt arb. încadrate în
7 clase de vârstă
48 % din supraf.
arborete cu vârste de 65
ani sau mai mari
Arbuşti pe cca.
5 % din suprafaţă

3-8 cm
<

77% regen. naturală
23 % regen. artificială

2.3.1.1.4.2. 91V0 Păduri dacice de fag de tip Symphyto - Fagion
Criterii
Suprafața minimă

> 1,0 ha

Dinamica suprafeței

< 5 % diminuare față de suprafața inițială

Specii autohtone

> 90 % în fiecare etaj de vegetație

Specii dominante

Specii lemnoase
dominante

Caracterizarea
habitatelor conform
amenajament 2021

Limite

2816,41 ha

Picea abies, Abies alba, Fagus sylvatica, Acer
pseudoplatanus, Ulmus glabra, Symphytum cordatum,
Pulmonaria rubra, Cardamine glanduligera
(syn.
Dentaria glandulosa), C. bulbifera, Leu-canthemum
waldsteinii, Ranunculus carpaticus, Phyllitis
scolopendrium, Aconitum moldavicum, Hepatica
transsylvanica, H. nobilis, Galium odoratum, Actaea
spicata, Asarum europaeum, Helleborus purpurascens,
Euphorbia carniolica, Saxifraga rotundifolia, Silene
heuffelii, Hieracium transsylvanicum, Festuca drymeia,
Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides
Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Acer
pseudoplatanus > 60 %

100 % din supraf.

Specii de plante
importante

Dentaria glandulosa, Galium odoratum, Rubus hirtus,
Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum,
Leucanthemum waldsteinii, Asarum europaeum

Specii nedorite

Rubus hirtus, Glechoma hederacea, G. hirsuta,
Alliaria petiolata < 5 %

Consistenţa arboretelor

> 80 %

Structura pe clase
de vârstă

Minim trei clase

Stadiu de dezvoltare

> 40 % din arbori sunt arbori maturi sau bătrâni

Acoperirea cu arbuşti

5 – 10 %

Lemn mort

Cel puţin 4 arbori cu diametrul > 20 cm / ha şi cel
puţin 5 iescari / ha

Grosimea litierei

3 – 7 cm

Regenerarea

Regenerarea naturală existentă 30 – 60 % ;
20 % regenerare artificială
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100 %
Picea abies, Abies alba,
Fagus sylvatica, Acer
pseudoplatanus, Ulmus
glabra, Oxalis acetosella,
Asperula odorata,
Pulmonaria rubra,
Symphytum cordatum,
Dentaria glandulosa, D.
bulbifera, Aconitum
moldavicum, Luzula
Luzuloides, Festuca
drymeia, Asarum
europaeum

Dentaria glandulosa,
Galium odoratum, Rubus
hirtus, Pulmonaria rubra,
Symphytum cordatum,
Leucanthemum
waldsteinii, Asarum
europaeum
Pe 1,3 % din su-prafaţă,
tip de pădure cu Rubus
hirtus
Cons. 0,8 şi mai mare
pe 56 % din supr.
Sunt arb. încadrate în
9 clase de vârstă
57 % din supraf.
arborete cu vârste de 65
ani sau mai mari
Arbuşti pe cca.
5 % din suprafaţă

3-8 cm
<

70% regen. naturală
30 % regen. artificială

2.3.1.1.4.3. 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior
Criterii
Suprafața minimă

> 1,0 ha

Dinamica suprafeței

< 5 % diminuare față de suprafața inițială

Specii autohtone

> 90 % în fiecare etaj de vegetație

Specii dominante

Specii lemnoase
dominante

Specii de plante
importante

Caracterizarea
habitatelor conform
amenajament 2015

Limite

2,11 ha

Minimum 10 speci din următoarele:
Alnus incana, Picea abies, Abies alba, Fagus
sylvatica,Telekia speciosa, Angelica sylvestris,
Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Carex
remota, Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum,
Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Dryopteris filixmas, Gleuchoma hederacea, Geranium phaeum, Festuca
gigantea, Impatiens noli-tangere, Mentha longifolia,
Myosotis sylvatica, Oxalis acetosella, Matteuccia
struthiopteris, Petasites hybridus, P. kablikianus,
Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica,
Stellaria nemorum, Tussilago farfara

Alnus incana, Fagus sylvatica, Picea abies, Abies
alba, > 80 %
Alnus incana, Telekia speciosa, Angelica sylvestris,
Athyrium filix-femina, Cirsium oleraceum, Petasites
hybridus, P. kablikianus,

Specii nedorite

Rubus hirtus, Pteridium aquifolium, Glechoma
hirsuta, Alliaria petiolata < 5 %

Consistenţa arboretelor

> 80 %

Structura pe clase
de vârstă

Minim trei clase

Stadiu de dezvoltare

> 40 % din arbori sunt arbori maturi sau bătrâni

Acoperirea cu arbuşti

5 – 10 %
Cel puţin 4 arbori cu diametrul > 20 cm / ha şi cel
puţin 5 iescari / ha

Lemn mort
Grosimea litierei
Regenerarea

3 – 7 cm
Regenerarea naturală existentă 30 – 60 % ;
20 % regenerare artificială

- 48 -

100 %
Alnus incana, Picea abies,
Abies alba, Fagus
sylvatica,Telekia speciosa,
Angelica sylvestris, Carex
remota, Cardamine
impatiens, Cirsium
oleraceum, Dryopteris
filix-mas, Gleuchoma
hederacea, Geranium
phaeum, Festuca gigantea,
Impatiens noli-tangere,
Mentha longifolia, Oxalis
acetosella, Ranunculus
repens, , Stellaria
nemorum, Tussilago
farfara
100 % din supraf.
Alnus incana, Telekia
speciosa, Angelica
sylvestris, Athyrium filixfemina, Cirsium
oleraceum, Petasites
hybridus,
Rare tufe de Rubus
hirtus
Cons. 0,8 şi mai mare
pe 0 % din supr.
Sunt arb. încadrate în
două clase de vârstă
Sunt arborete cu vârste
de până în 65 ani
Arbuşti – rare tufe

3 - 5 cm
<

100 % regen. naturală

2.3.1.1.4.4.

9410 Păduri acidofile de molid (Picea abies) din etajul

montan până în cel alpin, de tip Vaccinium - Piceetae
Criterii
Suprafața minimă

> 1,0 ha

Dinamica suprafeței

< 5 % diminuare față de suprafața inițială

Specii autohtone

Specii dominante

Specii lemnoase
dominante

Specii de plante
importante

Caracterizarea
habitatelor conform
amenajament 2015

Limite

2773,46 ha

> 90 % în fiecare etaj de vegetație
Minimum 10 speci din următoarele :
Picea abies, Abies alba, Fagus sylvatica, Sorbus
aucuparia, Vaccinium myrtillus, Symphytum cordatum,
Leucanthemum waldsteinii, Ranunculus carpaticus,
Aconitum toxicum, Silene heuffelii, Calamagrostis
arundinacea, C. Villosa, Luzula luzuloides, L. sylvatica,
Hieracium rotundatum, Athyrium distentifolium, A. Filixfemina, Campanula patula ssp. abietina, Drzopteris
dilatata, Homogzne alpina, Moneses uniflora, Senecio
nemorensis, Soldanella hungarica ssp.
major,
Gzmnocarpium dryopteris, Adenostyles kerneri,
Doronicum austriacum, Paris quadrifolia, Stellaria
nemorum, Valeriana tripteris, Veronica urticifolia,
Carex remota, Myosotis sylvatica, Petasites hybridus,
Epilobium montanum, Huperzia sellago, Lycopodium
annotinum, Lamium galeobdolon, Melampyrum
sylvaticum, Polygonatum verticillatum
Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Acer
pseudoplatanus > 80 %

Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, Galium
odoratum, Calamagrostis arundinacea, Luzula sylvatica,
Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus

Rubus hirtus, Pteridium aquifolium, Glechoma
hirsuta, Alliaria petiolata < 5 %

Consistenţa arboretelor

> 80 %

Structura pe clase
de vârstă

Minim trei clase

Stadiu de dezvoltare

> 40 % din arbori sunt arbori maturi sau bătrâni

Acoperirea cu arbuşti

5 – 10 %
Cel puţin 4 arbori cu diametrul > 20 cm / ha şi cel
puţin 5 iescari / ha

Grosimea litierei
Regenerarea

3 – 7 cm
Regenerarea naturală existentă 30 – 60 % ;
20 % regenerare artificială
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Picea abies, Abies alba,
Fagus sylvatica, Sorbus
aucuparia, Vaccinium
myrtillus, Symphitum
cordatum, Luzula
sylvatica, Hie-racium
rotundatum, Athyrium
filix-femina Soldanella
hungarica ssp. major, Paris
quadrifolia, Stellaria
nemorum, Valeriana
tripteris, Veronica
urticifolia, Carex remota,
Myosotis sylvatica,
Epilobium montanum,
Lamium galeobdolon
100 % din supraf.

Specii nedorite

Lemn mort

100 %

Oxalis acetosella,
Dentaria glandulosa,
Galium odoratum,
Calamagrostis
arundinacea, Luzula
sylvatica, Luzula
luzuloides, Vaccinium
myrtillus
Rare tufe de Rubus
hirtus
Cons. 0,8 şi mai mare
pe 79 % din supr.
Sunt arb. încadrate în
8 clase de vârstă
29 % din supraf.
arborete cu vârste de 65
ani sau mai mari
Arbuşti – rare tufe

3 - 5 cm
<

31 % regen. naturală
69 % regen. artificială

2.3.1.2. Analiza impactului amenajamentului asupra habitatelor
existente în zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul
forestier de stat gospodărit de O.S. Vama
În paralel cu analiza impactului amenajamentului asupra habitatelor existente în zona de
suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul forestier de stat gospodărit de
O.S. Vama, au fost identificați, fie și doar izolat sau pe suprafețe relativ restrânse, o serie de factori
perturbatori ce au contribuit la degradarea statutului de conservare a habitatelor.
2.3.1.2.1. Factori perturbatori ce au contribuit la degradarea
statutului de conservare a habitatelor analizate
În toate habitatele analizate au fost identificați, fie și parțial, următorii factori
perturbatori ce au condus la degradarea statutului de conservare:
- plantațiile executate exclusiv cu molid (monoculturile de molid);
- neexecutarea la timp a lucrărilor de îngrijire;
- vânturile puternice, coroborate sau nu cu căderile abundente de zăpadă, ce au
determinat manifestarea doborâturilor de vânt și/sau a rupturilor de zăpadă;
- extragerile de masă lemnoasă (exploatările) efectuate necorespunzător, mai
ales în cazul răriturilor sau al tăierilor intermediare;
- plantații (integrale sau în completarea regenerării naturale) care nu au
respectat formulele de împădurire, stabilite funcție de semințișul utilizabil
existent și de compoziția tipului natural fundamental de pădure.

2.3.1.2.2. Impactul soluțiilor tehnice din amenajament asupra zonei din
situl ROSCI0328 Obcinele Bucovinei ce se suprapune peste fondului forestier de stat
gospodărit de O.S. Vama
Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară, care cuprinde un sistem de măsuri
pentru organizarea şi conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple
ecologice, economice şi sociale, care i-au fost atribuite. Amenajamentele silvice sunt realizate în
concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de
amenajare a mediului, cu luarea în considerare a tuturor aspectelor din zonă.

Amenajarea pădurilor presupune atât ştiinţa cât şi practica organizării şi conducerii
structural - funcţionale a pădurilor, în conformitate cu cerinţele stabilite vegetaţiei forestiere, având
la bază conceptul „dezvoltării durabile” şi respectând, cu stricteţe, următoarele principii:
- principiul continuităţii ;
- principiul productivităţii şi eficacităţii funcţionale ;
- principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii ;
- principiul estetic.
Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluțiile tehnice stabilite în
amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premiza că modul de
aplicare a lucrărilor silvice din amenajament se va face cu un impact minim.
În procesul de evaluare a impactului amenajamentului asupra habitatelor analizate s-au
urmărit efectele generate de soluțiile tehnice adoptate asupra criteriilor ce definesc starea
favorabilă de conservare.
Analizând obiectivele amenajamentului silvic al O.S. Vama, așa cum sunt ele prezentate în
proiect, se evidențează faptul că, în totalitatea lor (implicit în zona de suprapunere a sitului
ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama) acestea
coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a
speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar.
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În cazul habitatelor, amenajamentul are ca obiectiv asigurarea continuității pădurii,
promovarea tipurilor natural fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor de protecție, ecologice
și economice ale pădurii, așa cum au fost stabilite prin încadrarea arboretelor în subunități de
gospodărire, grupe și categorii funcționale.
Obiective de protejat şi servicii de realizat stabilite, prin amenajament,
arboretelor din zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcina Ferdeului peste fondul
forestier de stat gospodărit de O.S. Vama
Tabelul 2.3.1.2.2.1.
Grupa de
obiective şi
servicii

Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat

1.

Protecţia
terenurilor şi
solurilor

-protejarea stâncăriilor, a grohotișurilor, a terenurilor cu eroziune în adâncime, a
terenurilor cu inclinare mai mare de 30 grade pe substrate de fliș;
- protejarea terenurilor din zone cu relief accidentat, cu înclinare mai mare de 25 grade
și cu pericol de alunecare, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor
ferate normale;
- protejarea terenurilor cu înmlăştinare permanentă;
- protejarea terenurilor alunecătoare;

2.

Servicii de interes
social

- asigurarea funcției de recreere în pădurile din jurul căilor de comunicație;

3.

Servicii ştiinţifice
şi de ocrotire a
genofondului
forestier

- protejarea arboretelor stabilite ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere și
conservării genofondului forestier;
- protejarea arboretelor din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate;
- protejarea arboretelor constituite în zonă tampon pentru resurse genetice forestiere;
- protecția pădurilor ce fac parte sin situri Natura 2000;

4.

Produse lemnoase

- Arbori groşi, de calitate superioară, pentru cherestea;
- Lemn pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări;

5.

Produse accesorii

- Vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromate,
furajele, materiile prime pentru produse artizanale;

Nr.
crt.

După stabilirea obiectivelor pe care trebuie să le indeplinească pădurile studiate, arboretele
au fost încadrate în grupe și categorii funcționale
Funcţiile pădurii
În vederea satisfacerii obiectivelor social-economice şi ecologice stabilite, s-a realizat
zonarea funcţională a arboretelor, pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale, conform criteriilor
din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”.
Repartiţia suprafeţelor pe grupe şi categorii funcţionale
Tabelul 2.3.1.2.2.2.
G r u p a,
Cod

subgrupa

şi

categoria

funcţională

Suprafaţa

D e n u m i r e

ha

%

Grupa 1. Păduri şi terenuri destinate împăduririi cu funcţii speciale de protecţie
Subgrupa 1.2. - Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor și solurilor, funcții predominant pedologice

1.2A

Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și
pe terenuri cu înclinare mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos,
marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri
cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice

T II

1564,47

28

1.2B

Arborete constituite din subparcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes
deosebit și căilor ferate normale, din zonele cu relief accidentat situate pe terenuri cu
înclinare mai mare de 25 grade și cu pericol de alunecate

T II

5,47

-

1.2H

Arborete situate pe terenuri cu alunecătoare

T II

17,28

-

Arborete situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă

T II

7,53

-

1.2I
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G r u p a,

subgrupa

Cod

şi

categoria

funcţională

Suprafaţa

D e n u m i r e
Total

subgrupa

1.2.

ha

%

1594,75

28

Subgrupa 1.4. - Păduri cu funcţii de protecţie, predominant sociale
Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de
T II
80,31
1
comunicații de importanță națională și internațională
Total
subgrupa
1.4.
80,31
1
Subgrupa 1.5. - Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu
elemente naturale de valoare deosebită
1.5H
Arborete constituite ca rezervații seminologice
T II
45,38
1
T II
1.5I
Arborete destinate protecției unor specii ocrotite din faună
102,12
2
T III
1.5N
Arborete constituite ca zonă tampon pentru resurse genetice forestiere
101,57
2
Arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitatele de
interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare /
1.5Q
T IV
3822,18
66
situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua
ecologică Natura 2000 – SCI)
1.5U
Arborete din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate
T II
2,11
1.4E

Total

subgrupa

Total
TOTAL

grupa

1.5.
I

suprapunere sit ROSCI0328 Obcinele Bucovinei

4073,36

71

5748,42

100

5748,42

100

În raport cu funcţiile atribuite arboretelor, în cuprinsul zonei analizate se diferenţiază mai
multe tipuri de categorii funcţionale, prezentate în tabelul 2.3.1.2.2.3..
Tipuri de categorii funcţionale
Tabelul 2.3.1.2.2.3.
Grupa de
categorii
funcţionale

TII

Categoria funcţională
Suprafaţă

%

1.2A

Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri și pe terenuri cu
eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinare mai mare de 30
grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și
argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe
terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate
litologice

1564,47

28

1.2B

Arborete constituite din subparcele întregi, limitrofe drumurilor
publice de interes deosebit și căilor ferate normale, din zonele
cu relief accidentat situate pe terenuri cu înclinare mai mare de
25 grade și cu pericol de alunecate

5,47

-

17,28
7,53

-

80,31

1

45,38

1

102,12

2

2,11

-

1824,67

32

101,57

2

101,57

2

Cod

Denumire

1.2H
1.2I
1.4E
1.5H
1.5I
1.5U

TIII

1.5.N

Arborete situate pe terenuri alunecătoare
Arborete situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă
Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate
de-a lungul căilor de comunicații de importanță națională
și internațională
Arborete constituite ca rezervații seminologice
Arborete destinate protecției unor specii ocrotite din
faună
Arborete din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau
periclitate
Total
Arborete constituite ca zonă tampon pentru resurse
genetice forestiere
Total
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Grupa de
categorii
funcţionale

TIV

Total ocol

Categoria funcţională
Cod

1.5Q

Denumire
Arborete din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare
protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii
de interes deosebit incluse în arii speciale de
conservare/situri de importanță comunitară în scopul
conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura
2000- ROSCI0328 Obcinele Bucovinei)
Total
-

Suprafaţă

%

3822,18

66

3822,18
5748,42

66
100

Tipul funcţional grupează toate categoriile funcţionale pentru care sunt indicate măsuri
silviculturale similare. Astfel :
Tipul II (T II) – păduri cu funcţii speciale de protecţie, situate în staţiuni cu condiţii grele
sub raport ecologic, precum şi arborete în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă
lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare ;
Tipul III (T III) – păduri cu funcţii speciale de protecţie, pentru care este admisă recoltarea
de masă lemnoasă;
Tipul III (T III) – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care sunt admise pe lângă
grădinărit şi cvasigrădinărit şi alte tratamente cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare.
În vederea îndeplinirii funcțiilor atribuite fiecărui arboret în parte și pădurii în ansamblul ei,
pentru realizarea obiectivelor social-economice stabilite și pentru o gospodărire diferențiată a
fondului forestier, u.a. au fost grupate în subunități de gospodărire (suprafeţe de pădure, grupate sau
dispersate, în care este necesar şi justificat, sub raport ecologic şi social-economic, să se aplice un
regim de gospodărire diferit de cel al celorlalte porţiuni de pădure), astfel:
- S.U.P. „A” – codru regulat, sortimente obişnuite, în suprafaţă de 3920,51 ha, cuprinzând
arborete din grupa I - categoriile funcţionale 1.5N și 1.5Q;
- S.U.P. „O” – suprafețe de fond forestier validate ce urmează a fi puse în posesie, în
suprafaţă de 2,91 ha, cuprinzând arborete din grupa I - categoria funcţională 1.5Q;
- S.U.P. „K” – rezervații de semințe, în suprafaţă de 45,38 ha, cuprinzând arborete din
grupa I - categoria funcţională 1.5H;
- S.U.P. „M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită, în suprafaţă de 1777,84 ha,
cuprinzând arboretele încadrate în grupa I, categoriile funcţionale: 1.2A, 1.2B, 1.2H, 1.2I,
1.4E, 1.5I și 1.5U.

Subunitățile de gospodărire urmăresc asigurarea continuității pădurii, prin măsurile silvice
de gospodărire adoptate (cu intervenții limitate - cu restricții), pe perioade lungi de timp (perioada
de aplicare a amenajamentului fiind doar una din etape), în vederea maximizării funcțiilor ecologice
atribuite pădurii (protecția apei și a solului, conservarea genefondului, conservarea biodiversității,
etc.).
Principalul obiectiv urmărit de amenajamentul silvic este asigurarea continuităţii arboretelor.
Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar, ținând cont de multitudinea
tipurilor de habitate, au un caracter general însă, putem concluziona că obiectivele asumate de
amenajamentul silvic pentru pădurile studiate (și nu numai pentru acestea), sunt conforme cu
rețeaua Natura 2000 și susțin integritatea acesteia și conservarea pe termen lung a tuturor
habitatelor forestiere, împlicit ale celor din suprafața în studiu.
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2.2.1.2.3.
Lucrări prevăzute în amenajamentul fondului forestier
proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama, în zona de suprapunere cu situl
ROSCI0328 Obcinele Bucovinei
Amenajamentele silvice includ mai multe categorii de lucrări care, în funcție de categoria
de folosință forestieră, se diferențiază astfel:
A. Lucrări prevăzute în suprafeţele cu pădure şi/sau în cele destinateîmpăduririi ;
B. Lucrări prevăzute în terenurile cu destinaţie specială.
Având în vedere că prevederile pentru terenurile cu destinaţie specială sunt prezentate fie ca
„necesităţi”, fără a exista proiecte tehnice de execuţie (drumuri sau clădiri necesare), fie ca lucrări
minime necesare pentru conservarea categoriei de folosinţă, lucrările pentru care trebuie analizat
eventualul impact asupra zonei în care se suprapune situl ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste
fondul forestier proprietate publică a statului gospodărit de O.S. Vama, sunt cele din planurile
întocmite pentru suprafeţele cu pădure şi/sau destinate împăduririi. În ordinea crescătoare a
stadiilor de dezvoltare (vârstei arboretelor), planurile care se regăsesc în amenajamentele silvice
sunt:
a. Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire;
b. Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;
c. Planul lucrărilor de recoltare și cultură;
d. Planul lucrărilor de conservare.

Situaţia lucrărilor din planurile de amenajament este următoarea:
a. Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire
Acest plan, în zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul
forestier proprietate publică a statului gospodărit de O.S. Vama, include următoarele lucrări:
- împăduriri în terenuri dezgolite prin calamități naturale (2,28 ha);
- împăduriri după tăieri progresive (37,73 ha);
- împăduriri după tăieri rase (1,66 ha);
- împăduriri după tăieri de conservare (0,67ha) ;
- îngrijirea culturilor (137,18 ha), completări (25,48ha).
Aceste lucrări pot fi asimilate activităţilor de reconstrucţie ecologică, în deosebi împăduririle
în terenurile dezgolite prin calamități naturale, situații în care, prin formulele de împădurire și prin
materialul forestier de reproducere (puieți) utilizat, se demarează acțiunea de reconstruire a tipului
natural-fundamental de pădure, implicit a habitatului care exista în suprafețele respective în
perioada când aici era prezentă vegetația forestieră.
Este de remarcat că, în vederea reinstalării vegetației forestiere în suprafețele goale destinate
împăduririi și pentru îmbunătățirea stării unor arborete existente, va fi parcursă cu lucrări de
regenerare și împădurire o suprafață de 67,82 ha (cca. 1 % din suprafața fondului forestier de stat
gospodărit de O.S. Vama peste care se suprapune o parte din situl ROSCI0328 Obcinele
Bucovinei).
Având în vedere problemele legate de regenerarea naturală a fagului, deosebit de activă
comparativ cu a celorlalte specii de bază – molidul și bradul, regenerarea naturală în zonă trebuie
urmărită continuu, uneori chiar dirijată (prin modul de aplicare a tratamentelor și/sau variantelor
acestora prevăzute în fiecare suprafață în parte), spre a nu se ajunge de la diverse amestecuri ale
fagului cu rășinoasele și alte diverse tari, la făgete pure, astfel evitându-se degradarea locală a
habitatelor, contribuind totodată la conservarea acestora.
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b. Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor
Toate lucrările de îngrijire prevăzute prin amenajament sunt cele corespunzătoare la data
efectuării descrierii parcelare (culegerii datelor de teren).
În suprafața în studiu (zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste
fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama), au fost prevăzute următoarele
lucrări de îngrijire și conducere:
- degajări (177,10 ha);
- curățiri (334,74 ha);
- rărituri (2612,71 ha) ;
- tăieri de igienă (1732,10 ha).
Degajări s-au prevăzut într-o serie de arborete în care există, alături de speciile principale, şi
salcie căprească, plop tremurător, mesteacăn, etc. Prin degajări se vor extrage speciile copleşitoare
(invadatoare – care nu sunt caracteristice tipului natural-fundamental de pădure, implicit habitatului
local), în măsura în care acestea stânjenesc speciile de bază în stadiul actual de dezvoltare, deoarece
mai târziu - când acestea din urmă ating vârste de 10-15 ani, au o dezvoltare puternică ce le
facilitează evitarea copleşirii. O parte din exemplarele speciilor „nedorite“ în arboret, se vor
menţine ca hrană pentru vânat şi ca specii amelioratoare pentru sol. În scopul diversificării structurii
verticale a arboretelor, nu se va extrage tineretul preexistent mai dezvoltat (nuielişurile, prăjinişurile
subţiri), viabil, de viitor şi nerănit prin lucrări de exploatare sau prin acţiunile vânatului, mai ales
atunci când acest tineret nu deranjează dezvoltarea seminţişului recent instalat, sau completările
efectuate.
În toate cazurile se vor menţine toate exemplarele bine conformate din speciile principale,
de amestec sau ajutătoare şi chiar a celor pioniere, mai puţin dorite în compoziţie (acestea din
urmă în măsura în care nu deranjează dezvoltarea speciilor de valoare).
Curăţirile – prin executarea lor (la 2-4 ani de la ultima degajare, când s-a ajuns la stadiul de
nuieliș-prăjiniș), se va urmări grăbirea şi dirijarea procesului de eliminare naturală a unor exemplare
sau specii nedorite, realizându-se o selecţie în masă cu caracter negativ. Prin curăţiri se creează,
pentru arboretul rămas, condiţii superioare de vegetaţie şi se îmbunătăţeşte structura calitativă a
pădurilor prin recoltarea exemplarelor deperisate, bolnave, vătămate, înghesuite, inclusiv a
preexistenţilor neutilizabili.
În arboretele pure, chiar dacă exemplarele prezintă o vegetaţie activă şi o calitate
corespunzătoare, se va proceda la reducerea treptată şi, după caz puternică, a numărului de
exemplare, în deosebi în arboretele de răşinoase, în vederea măririi stabilităţii şi productivităţii
viitoarelor arborete. În cazul molidişurilor pure, vor fi protejate foioasele regenerate natural sau
introduse prin completări - fag, paltin de munte şi chiar mesteacăn, plop tremurător, salcie, etc., atât
ca hrană pentru vânat, cât şi pentru realizarea în viitor a unor compoziţii diversificate şi rezistente la
diverşii factori destabilizatori (doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, atacuri de dăunători,
uscări, etc.), dar şi ca specii amelioratoare pentru sol.

Răriturile, având ca scop selecţia individuală cu caracter pozitiv, s-au prevăzut a se efectua
în toate arboretele care au realizat, sau vor realiza în cursul deceniului, stadii de dezvoltare de la
păriş până la codru mijlociu, arborete cu densităţi mai mari ca 0,8, sau care se estimează că vor
realiza consistenţe peste 0,8 în decursul deceniului. În scopul diversificării structurii, se recomandă
ca intervenţiile să se facă atât în plafonul inferior, cât şi în cel superior. S-a demonstrat, teoretic şi
practic, necesitatea reducerii treptate a intensităţii răriturilor pe măsură ce arboretul înaintează în
vârstă, şi sistării lor în ultimul sfert al ciclului vital al arboretului, situaţie ce s-a avut în vedere la
întocmirea planurilor lucrărilor de îngrijire a arboretelor. Ca şi în cazul celorlalte categorii de lucrări
de îngrijire prezentate anterior, şi la răriturile ce se vor efectua în molidişuri, vor fi protejate
speciile de foioase întâlnite, fie şi diseminat (chiar mesteacănul, plopul tremurător sau salcia
căprească), în măsura în care prezenţa lor nu conduce la o densitate peste normal în pâlcurile în care
sunt întâlnite, aceasta din aceleaşi considerente prezentate la „curăţiri”.
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Trebuie menţionat că, în unele cazuri, suprafaţa efectivă de parcurs (cu rărituri şi curăţiri)
este mai mică decât suprafaţa u.a., situaţie impusă de variaţiile de consistenţă din cadrul
suprafeţelor respective.
Tăierile de igienă s-au prevăzut în toate arboretele ce nu urmează a fi parcurse cu altfel de
lucrări în deceniu, în vederea extragerii arborilor bolnavi, atacaţi de insecte sau ciuperci, rupţi,
doborâţi de vânt, etc. Ca regulă generală se va urmări parcurgerea arboretelor, în primele stadii de
dezvoltare, în mod sistematic cu curăţiri sau rărituri după caz, în aşa fel încât să se reducă la
minimum necesarul de lucrări de igienă în etapele următoare.
Trebuie menţionat că, în situaţia în care în arboret s-au prevăzut două sau trei lucrări în
deceniu, în planul lucrărilor de îngrijire s-a indicat suprafaţa efectivă pe care se poate efectua
fiecare lucrare. De asemeni, s-a ţinut cont de evoluţia previzibilă a arboretelor preconizându-se,
după caz, fie o singură intervenţie cu o anumită lucrare de îngrijire, fie revenirea, în cursul
deceniului, cu o aceeaşi lucrare (degajări - degajări, curăţiri - curăţiri, rărituri - rărituri), sau cu o
alta specifică stadiului de dezvoltare pe care-l va realiza arboretul (degajări - curăţiri, curăţiri rărituri).
Trebuie menționat că, lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, în totalitatea lor,
sunt și trebuie asimilate cu lucrările de îmbunătățire a stării de conservare a habitatului deoarece,
întreg complexul lucrărilor de îngrijire contribuie la îmbunătățirea structurii arboretului
(îmbunătățirea compoziției, consistenței, diversificarea repartiției verticale și orizontale a
exemplarelor, etc.), totodată fiind și o modalitate de modificare a microclimatului local, fapt ce
conduce la diversificarea speciilor de floră și faună.
La suprafețele de parcurs cu lucrări de curățiri, rărituri sau tăieri de igienă nu s-au precizat
volumele de extras deoarece lucrările de îngrijire urmăresc, cu prioritate, obiective de ordin cultural,
fapt susținut și de precizarea din amenajamente că: „dacă suprafaţa de parcurs cu o anumită
lucrare de îngrijire (curăţiri, rărituri) are un caracter oarecum obligatoriu (trebuie privită ca
suprafaţă minimală de parcurs cu lucrarea respectivă - ocolul poate şi trebuie să efectueze lucrări
de îngrijire şi în arborete neincluse în planuri dar care, în decursul deceniului, realizează condiţii
ce evidențiază necesitatea lor), volumele de extras prin aceste lucrări sunt doar orientative – nu
trebuie să se urmărească recoltarea volumului prevăzut (intensitatea cu care se va executa fiecare
lucrare - specificată în instrucţiunile în vigoare, rămâne în atenţia organului executor, fiind
determinată de starea de moment a fiecărei porţiuni de arboret), ştiut fiind că prin executarea
lucrărilor de îngrijire se urmăreşte realizarea obiectivelor de ordin cultural (realizarea unor
structuri intermediare tot mai apropiate de structura ideală pentru ţelul de gospodărire stabilit) şi
nu recoltarea de masă lemnoasă.”

c. Planul lucrărilor de recoltare și cultură
Acest plan include arboretele ajunse sau trecute de vârsta exploatabilității, alese dintre
arboretele exploatabile, în ordinea urgențelor de regenerare. Au fost incluse în plan, în primul rând,
arboretele care, dintr-un motiv sau altul (afectări de factori destabilizatori, urmate de extragerea
produselor accidentale, apropierea de vârsta exploatabilității fizice, acțiuni negative ale factorului
antropic, etc.), s-au îndepărtat, mai mult sau mai puțin, de starea stabilă a tipului de pădure naturalfundamental, implicit a habitatului local. În plan, în limita indicatorilor de posibilitate calculați
astfel încât să se asigure continuitatea recoltelor la valori cel puțin egale cu cea actuală pentru
multe decenii, fără a se diminua sensibil rolul de protecție atribuit, au fost incluse și unele arborete
mai stabile, dar care, având în vedere vârsta înaintată și scăderea treptată a rolului de protecție
atribuit, necesitau regenerarea tocmai în vederea asigurării continuității pădurii și a rolurilor de
protecție atribuite acesteia.
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Regenerarea arboretelor din „Planul lucrărilor de recoltare și cultură” se va face prin
aplicarea unui complex de lucrări, care include și tăierea de regenerare, aceasta fiind parte a unui
„tratament”.
Tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei arborilor
pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti. Tratamentul
fundamentează, teoretic și metodologic, căile de detaliu ce trebuie urmate în vederea exploatării
unui arboret, simultan cu asigurarea regenerării suprafeței exploatate. Gospodărirea intensivă,
raţională şi polifuncţională a pădurilor, impune adoptarea unor tratamente astfel încât să se dea
prioritate celor bazate pe regenerarea naturală sub masiv a speciilor autohtone valoroase.

La stabilirea tratamentelor s-a avut în vedere tipul de structură ideal/corespunzător tipurilor
de categorii funcţionale existente, ţinându-se cont ca, în condiţiile actuale şi de perspectivă, să se
creeze păduri cu structuri diversificate, amestecate, pluriene, naturale sau de tip natural, capabile să
îndeplinească funcţii multiple de producţie sau de protecţie atribuite.
S-au stabilit tratamente mai mult sau mai puţin intensive, luându-se în considerare starea de
moment a fiecărui arboret și posibilităţile tehnico-organizatorice de realizare (accesibilitatea,
calitatea tehnologiilor de exploatare, etc.).
Pentru arboretele ce se suprapun pe situl ROSCI0152 s-a adoptat tratamentul tăierilor
progresive și tratamentul tăierilor rase.
S-au evitat, pe cât posibil, intervenţiile prin care se dezgoleşte solul şi se întrerupe existenţa
pădurii, implicit exercitarea de către aceasta, a funcţiilor atribuite.
Tratamentele adoptate sunt următoarele:
- tratamentul tăierilor progresive (576,16 ha): în formațiunile forestiere caracteristice
zonei;
- tratamentul tăierilor rase (1,66 ha): în arborete destructurate de factori destabilizatori.
În ceea ce priveşte perioadele speciale de regenerare, acestea sunt de 20 ani pentru
principalelele formații forestiere din zonă. La stabilirea perioadelor de regenerare s-a ţinut cont de
condiţiile staţionale, de etajele de vegetaţie în care sunt situate pădurile, de grupele ecologice şi de
starea arboretelor.
d. Planul lucrărilor de conservare
Extragerile de material lemnos cu caracter de conservare, în vederea regenerării naturale a
arboretelor respective, s-au prevăzut într-o serie de arborete, păduri cu vârste înaintate, care au
început să nu-şi mai îndeplinească, în mod corespunzător, funcţiile de protecţie atribuite, cât şi în
unele arborete afectate de diverşi factori destabilizatori (în deosebi uscări, doborâturi şi rupturi de
vânt şi zăpadă, atacuri de dăunători, etc.).
În zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei, peste fondul forestier
proprietate publică a statului, din O.S. Vama, au fost prevăzute tăieri de conservare pe 419,34 ha.
Toate arboretele din planurile lucrărilor de conservare vor fi regenerate, pe cât posibil, cu
un aport cât mai mare al regenerării naturale (formele genetice din suprafeţele respective
dovedindu-şi, în timp, rezistenţa la numeroşii factori limitativi şi destabilizatori din zonă).
În situaţiile deosebite - când regenerarea naturală nu există, sau nu se mai de vânt), condiţii
staţionale deosebit de nefavorabile, etc., după extragerea totală a arboretului bătrân, se vor face
plantaţii integrale, dar numai cu puieţi proveniţi din sămânţa recoltată din arboretele învecinate,
sau din altele care vegetează bine în condiţii similare și care și-au dovedit, în timp, rezistența la
factorii destabilizatori și limitativi din zonă. Aceeaşi provenienţă a puieţilor se va utiliza şi în cazul
completărilor ce se vor face în suprafeţele ce vor fi parcurse cu întreg complexul lucrărilor de
conservare şi, cu toate acestea, nu au realizat un nivel de regenerare naturală mulţumitor.
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Tăierile de conservare fac parte dintr-un complex de lucrări de conservare, tehnica de
aplicare a acestuia fiind prezentată în lucrarea „Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea
tratamentelor“, ediţiile 1988 şi 2000. Într-o prezentare succintă, tăierile de conservare presupun:
- efectuarea lucrărilor de igienă şi de recoltare/extragere a produselor accidentale
precomptabile;
- realizarea de lucrări în vederea ajutorării regenerării naturale (înlăturarea litierei, a
eventualului subarboret, mobilizarea solului, etc.);
- promovarea nucleelor de regenerare naturală existente (limitrof acestora se vor
face extracţii de intensitate redusă);
- îngrijirea seminţişurilor şi tinereturilor naturale valoroase (receparea sau, după caz,
extragerea acelora vătămate prin lucrările de exploatare anterioare, sau a celor rău
conformate, descopleşirea sau degajarea celor de viitor, etc.);
- împădurirea golurilor existente şi completarea arboretelor nou instalate, care nu au
realizat încă reuşita definitivă, cu specii şi prin tehnologii adecvate staţiunilor;
- lucrările (inclusiv tăierile) de conservare se vor executa diferenţiat, pe categorii sau
grupe de categorii funcţionale.
Este de la sine înţeles că, în cazul unor eventuale manifestări în masă ale factorilor
destabilizatori (doborâturi şi/sau rupturi de vânt şi zăpadă, atacuri de dăunători, uscări anormale,
etc.), „tăierile de conservare“ prevăzute, vor îmbrăca, pe anumite porţiuni de u.a., sau în întreaga
suprafaţă, aspectul unor tăieri rase, în vederea extragerii materialului lemnos afectat şi eliberării
suprafeţelor respective, în scopul creării condiţiilor pentru reinstalarea vegetaţiei forestiere
(plantare) în suprafeţele respective.
2.3.1.2.4.

Analiza impactului soluțiilor tehnice adoptate de amenajament

asupra habitatelor din zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste
fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama, în perioada de execuție a lucrărilor
Această analiză s-a realizat urmărid evoluția normală în timp și spațiu a habitatelor,
analizând procesele ecologice normale (fără intervenția umană), în raport cu scopul, specificul și
efectele așteptate ale fiecărei soluții tehnice (lucrări silvice) propuse.
Deoarece lucrările silvice (soluțiile tehnice) adoptate de amenajament vizează habitatele din
zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul forestier de stat
gospodărit de O.S. Vama, a fost analizat doar impactul direct.
Impactul soluțiilor tehnice (lucrărilor silvice) adoptate de amenajament asupra celor trei
habitate din zona studiată, rezultat prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea
favorabilă de conservare, este prezentat în tabelele următoare.
„Decodificarea” culorilor şi formatelor de text din tabelele 2.3.2.4.1.1., 2.3.2.4.1.2.,
2.3.2.4.1.3. şi 2.3.2.4.1.4. se va face cu următoarea:
L E G E N D Ă
Cu l o r i î n s o ţi t e
d e u r m ăt o a r el e
f o r m at e al e
t e x t el o r

D e c o d i f i c a r e

„ + 10 ”

I m p a c t p oz i ti v s em n if i c at i v

„ + 1 ”

Im p a c t p o zi t iv n e s em n if i c at i v

„ 0 ”

Ne u t r u

„ - 1 ”

I mp a c t n e g at i v n es e mn if i c at i v

„ - 10 ”

I m p a ct n e g a ti v s em n if i c at i v

- 58 -

2.3.1.2.4.1. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum
Tabelul 2.3.1.2.4.1.1.
Criterii

Limite

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2021

Sol uția
Plantații

( l ucrarea

silvică )

Degajări

Curățiri

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Treptat, se modifică compoziția în
favoarea speciilor caracteristice tipului
natural – fundamental de pădure,
ajungându-se la compoziţia specifică
habitatului local

Compl. în
regen. nat.

Fără
schimbări

> 1,0 ha

Dinamica
suprafeței

< 5 % diminuare
față de suprafața
inițială

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Specii
autohtone

> 90 % în fiecare
etaj de vegetație

100 %

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone, cu
proven.
cunoscută

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone, cu
proven.
cunoscută

Specii
dominante

Fagus sylvatica,
Picea abies, Abies
alba, Betula
pendula, Sorbus
aucuparia, etc...

Fagus sylvatica,
Picea abies,
Abies alba,
Betula pendula,
Sorbus
aucuparia, etc...

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone, cu
proven.
cunoscută

Dominanță a
speciilor de
Carex, Poa,
Viola, Luzula

Sp e c ii
le m no a se
dominante

Fagus sylvatica,
Picea abies, Abies
alba, Acer
pseudopla-tanus >
70 %

100 % din
suprafaţa
ocupată
de sit

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone, cu
proven.
cunoscută

Sp e c ii d e
p la n te
importante

Calamagrostis
arundinacea, Luzula
luzuloides,
Vaccinium myrtillus,
Hieracium
rotundatum

Calamagrostis
arundinacea,
Luzula
luzuloides,
Vaccinium
myrtillus,
Hieracium
rotundatum

Specii
nedorite

Rubus hirtus,
Pteridium aquilinum, Glechoma
hirsuta < 5 %

Rare tufe de
Rubus hirtus

prevăzută

Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor

Ingrijirea
culturilor

În supraf.
goale

Suprafața
minimă

156,44 ha

te hnică

în

amenajament
Tratamentul

Lucrări /
tăieri de
conservare

Rărituri

Tăieri de
igienă

Tăierilor progresive

Tăieri rase

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără schimbări

Fără schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără schimbări

Fără schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Se promovează
regen. natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Permite instalarea
de specii
autohtone

Se
promovează
regen. natur. a
sp.
caracteristice
habitatului

Fără
schimbări

Fără schimbări

Microclimatul se
schimbă brusc, cu
efecte asu-pra
florei

Fără
schimbări

Permite instalarea
de specii autohtone, cu
proveniență
cunoscută

Se
promovează
regen. natur. a
sp. principale,
caracteristice
habitatului

Fără
schimbări

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Se creează
condiții pt.
apariția sp.
de floră
caracteristică zonei

Se ajustează compoz.
conf. tipului
nat. - fund.
de pădure

Fără
schimbări

Se
ajustea-ză
compoz.
conf. tipului
nat. - fund.
de pădure

Se modelează structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Se modelează structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Fără
schimbări

Se promovează
regen. natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Fără
schimbări

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Se modifică puțin
microclimatul

Se modifică puțin
microclimatul

Fără
schimbări

Se modifică puțin
microcli-matul

Se modifică
microcli-matul

Se modifică
puțin
microcli-matul

Se reduce
suprafața
acoperită cu
Rubus h.

Se reduce
suprafața
acoperită cu
Rubus h.

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil instalării
speciilor nedorite

Favorabil instalării
speciilor nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite
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Criterii

Consistenţa
arboretelor

Structura pe
clase
de vârstă

Stadiu de
dezvoltare

Acoperirea
cu arbuşti

Limite

> 80 %

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2021

Arboretele
existente au
consistența 0,8
şi mai mare pe
57 % din
suprafață

Sol uția
Plantații
În supraf.
goale

Se instalează
arborete cu
consistența
mai mare
de 0,8

Compl. în
regen. nat.

Se
realizează
închiderea
stării de
masiv

Ingrijirea
culturilor

Fără
schimbări

te hnică

( l ucrarea

silvică )

prevăzută

Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Degajări

Curățiri

Rărituri

Tăieri de
igienă

în

amenajament
Tratamentul

Tăierilor progresive

Tăieri rase

Fără
schimbări

Se modelează struct.
verticală și orizontală
a arboretelor, se
promovează instal.
semin-țișului natural
în mai multe etape,
se menține un grad
ridicat de acoperire a
solului

Se descope-ră
solul brusc, pentru
perioade scurte de
timp
(până la
plantarea
suprafeței)

Se poate
modela
structura pe
clase de
vârstă
funcție de
elementele
de arboret
existente

Fără
schimbări

Se modelează struct.
verticală și orizontală
a arboretelor, se
promovează instal.
semințișului natural în
mai multe etape.
Permite conducerea arb.
spre o structură plurienă

Se înlătură
arboretele mature,
care se înlocuiesc
cu arborete tinere,
echiene

Se
realizează
o consistență
uniformă
noilor
arborete

Se
modelează
structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Se
modelează
structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Lucrări /
tăieri de
conservare
Se modelează
struct. verticală
și orizontală a
arboretelor, se
promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape, se
menține un
grad ridicat de
acoperire a
solului
Se modelează
struct. verticală
și orizontală a
arboretelor, se
promovează
instal.
semințișului
natural în mai
multe etape.
Permite
conducerea arb.
spre o structură
plurienă

Minim trei clase

Sunt arborete
încadrate în 7
clase de vârstă

Se uniformizează
structura
arboretelor pe
clase de vârstă

Se uniformizează
structura
arboretelor pe
clase de vârstă

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Se poate
modela
structura pe
clase de
vârstă
funcție de
elementele
de arboret
existente

> 40 % din arbori
sunt arbori maturi
sau bătrâni

48 % din
supraf. cu arb.
cu vârste de
65 ani, sau
mai mari

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Se reduce suprafața
ocupată de arborii
bătrâni

Se reduce
suprafața ocupată
de arborii bătrâni

Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii bătrâni

Arbuşti pe cca.
5 % din
suprafaţă

Se reduce
suprafața
acoperită cu
Rubus hirtus

Se reduce
suprafața
acoperită cu
Rubus hirtus

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Favorabil instalării
arbuștilor. Permite
ținerea sub control a
supr. ocupate de
aceștia

Favorabil instalării
ar-buștilor, fără
ținerea sub control
a supr. ocupate de
aceștia

Favorabil
instalării
arbuștilor. Permite ținerea
sub control a
supr. ocupate
de aceștia

5 – 10 %
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Criterii

Limite

Lemn mort

Cel puţin 4 arb. cu
diam. > 20 cm la ha
şi cel puţin 5
iescari la ha

Grosimea
litierei

3 - 7 cm

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2021

3 - 8 cm

Regenerarea
naturală existentă pe
77 % regenerare
Regene30 – 60 % din
naturală și 23%
rarea
supr. și < 20 %
din plantații
regen. artificială
Evaluarea impactului
pe lucrări, la nivel de habitat

Sol uția
Plantații
În supraf.
goale

Compl. în
regen. nat.

Ingrijirea
culturilor

te hnică

( l ucrarea

silvică )

prevăzută

în

amenajament

Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Degajări

Curățiri

Rărituri

Tratamentul

Tăieri de
igienă
Lucrarea
prevede
extrag. iescarilor și altor
exempl.
bolnave
sau rău
conformate

Tăierilor progresive

Tăieri rase

Lucrări /
tăieri de
conservare
În primul
rând se
extrag
iescarii și
alte exempl.
bolnave sau
rău
conformate
Litiera se
dezvoltă dar se
și distruge pe
alocuri

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Permit și
extragerea
unor arbori
cu diam.
mai mare
de 20 cm

Grosime
redusă

Grosime
redusă

Fără
schimbări

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Litiera se dezvoltă
dar se
și distruge pe alocuri

Promo-vează
regenerarea
artificială

Promo-vează
regenerarea
artificială

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Promovează
regenerarea naturală

Promo-vează
regenerarea
artificială

Promovează
regenerarea
naturală

„0”

„0”

„0”

„0”

„+1”

„+1”

„0”

„+1”

„–1”

„0”

În primul rând se
extrag iescarii și
alte exempl. bolnave
sau rău conformate

Se înlătură, pentru
timp scurt (până
la plantare),
arboretul matur,
inclusiv iescarii

Litiera se distruge pe
suprafețe importante

2.3.1.2.4.2. 91V0 Păduri dacice de fag de tip Symphyto - Fagion
Tabelul 2.3.1.2.4.2.1.

Criterii

Limite

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2021

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.
Fără
Fără
schimbări
schimbări

Suprafața
minimă

> 1,0 ha

Dinamica
suprafeței

< 5 % diminuare
față de suprafața
inițială

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Specii
autohtone

> 90 % în
fiecare etaj de
vegetație

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

2816,41 ha

100 %

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri

am enajam ent
Tratamentul
Tăierilor
rase
Fără
schimbări

Lucrări /
tăieri de
conservare
Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

igienă
Fără
schimbări

Tăierilor
progresive
Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Treptat, se modifică compoziția în
favoarea speciilor caracteristice tipului
natural – fundamental de pădure,
ajungându-se la compoziţia specifică
habitatului local

Fără
schimbări

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Permite
instalarea
de specii
autohtone

Se promovează regen.
natur. a sp.
caracteristice
habitatului
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Criterii

Limite

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2021

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

Specii
dominante

Picea abies, Abies
alba, Fagus
sylvatica, Acer
pseudoplatanus,
Ulmus glabra,
etc...

Picea abies,
Abies alba,
Fagus
sylvatica,
Acer
pseudoplatanu
s, Ulmus
glabra, etc...

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Specii
lemnoase
dominante

Fagus sylvatica,
Picea abies,
Abies alba, Acer
pseudopla-tanus
> 60 %

100 % din
suprafaţa
ocupată
de sit

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Specii de
plante
importante

Dentaria
glandulosa,
Galium odoratum,
Rubus hirtus,
Pulmonaria
rubra, Symphytum
cordatum,
Leucanthemum
waldsteinii,
Asarum
europaeum

Dentaria
glandulosa,
Galium
odoratum,
Rubus hirtus,
Pulmonaria
rubra,
Symphytum
cordatum,
Leucanthemu
m waldsteinii,
Asarum
europaeum

Specii
nedorite

Rubus hirtus,
Pteridium aquilinum, Glechoma
hirsuta < 5 %

Pe 1,3 % din
suprafață, tip
de pădure cu
Rubus hirtus

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri

am enajam ent
Tratamentul

Lucrări /
tăieri de
conservare

Tăierilor
progresive

Tăierilor
rase

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Microclimatul se
schimbă
brusc, cu
efecte asupra florei

Fără
schimbări

Permite
instalarea de
specii autohtone, cu
proveniență
cunoscută

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

igienă

Fără
schimbări

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Se creează
condiții pt.
apariția sp.
de floră
caracteristică zonei

Se ajustează compoz.
conf. tipului
nat. - fund.
de pădure

Fără
schimbări

Se ajustează compoz.
conf. tipului
nat. - fund.
de pădure

Se modelează structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Se modelează structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Fără
schimbări

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Fără
schimbări

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Se modifică puțin
microclimatul

Se modifică puțin
microclimatul

Fără
schimbări

Se modifică puțin
microclimatul

Se
modifică
microclimatul

Se modifică puțin
microclimatul

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus h.

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus h.

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite
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Criterii

Consistenţa
arboretelor

Limite

> 80 %

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2021

Arboretele
existente au
consistența
0,8 şi mai
mare pe 56 %
din suprafață

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

Se
instalează
arborete cu
consistența
mai mare
de 0,8

Se uniformizează
structura
arboretelor
pe clase de
vârstă

Se
realizează
închiderea
stării de
masiv

Se uniformizează
structura
arboretelor
pe clase de
vârstă

Structura
pe clase
de vârstă

Minim trei clase

Sunt arborete
încadrate în
9 clase de
vârstă

Stadiu de
dezvoltare

> 40 % din
arbori sunt
arbori maturi
sau bătrâni

57 % din
supraf. cu arb.
cu vârste de
65 ani, sau
mai mari

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Arbuşti pe
cca. 5 % din
suprafaţă

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus
hirtus

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus
hirtus

Acoperirea
cu arbuşti

5 – 10 %

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri
igienă

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Se
realizează
o consistență
uniformă
noilor
arborete

Se
modelează
structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Se
modelează
structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Fără
schimbări

Se poate
modela
structura pe
clase de
vârstă
funcție de
elementele
de arboret
existente

Se poate
modela
structura pe
clase de
vârstă
funcție de
elementele
de arboret
existente

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
arbuștilor
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Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Fără
schimbări

Fără
schimbări

am enajam ent
Tratamentul
Tăierilor
progresive
Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape, se menține un grad
ridicat de
acoperire a
solului
Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape. Permite
conducerea arb.
spre o structură
plurienă

Tăierilor
rase
Se descoperă solul
brusc,
pentru
perioade
scurte de
timp
(până la
plantarea
suprafeței)
Se înlătură
arboretele
mature,
care se
înlocuiesc
cu arborete
tinere,
echiene

Lucrări /
tăieri de
conservare
Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape, se menține un grad
ridicat de
acoperire a
solului
Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape. Permite
conducerea arb.
spre o structură
plurienă

Fără
schimbări

Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni

Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni

Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Favorabil
instalării arbuștilor. Permite ținerea
sub control a
supr. ocupate
de aceștia

Favorabil
instalării arbuștilor, fără
ținerea sub
control a
supr. ocupate
de aceștia

Favorabil
instalării arbuștilor. Permite ținerea
sub control a
supr. ocupate
de aceștia

Criterii

Limite

Lemn mort

Cel puţin 4 arb.
cu diam. > 20 cm
la ha şi cel puţin
5 iescari la ha

Grosimea
litierei

3 - 7 cm

Regenerarea

Regenerarea
naturală existentă
pe 30 – 60 % din
supr. și < 20 %
regen. artificială

pe

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2021

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri

igienă
Lucrarea
prevede
extrag. iescarilor și altor
exempl.
bolnave
sau rău
conformate

am enajam ent
Tratamentul
Tăierilor
progresive
În primul
rând se
extrag
iescarii și
alte exempl.
bolnave
sau rău
conformate
Litiera se
dezvoltă dar
se și distruge
pe alocuri

Tăierilor
rase
Se înlătură,
pentru timp
scurt (până
la plantare),
arboretul
matur,
inclusiv
iescarii
Litiera se
distruge pe
suprafețe
importante

Lucrări /
tăieri de
conservare
În primul
rând se
extrag
iescarii și
alte exempl.
bolnave
sau rău
conformate
Litiera se
dezvoltă dar
se și distruge
pe alocuri

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Permit și
extragerea
unor arbori
cu diam.
mai mare
de 20 cm

3 - 8 cm

Grosime
redusă

Grosime
redusă

Fără
schimbări

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

70 %
regenerare
naturală
30 %
regenerare
artificială

Promovează
regenerarea
artificială

Promovează
regenerarea
artificială

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Promovează
regenerarea
naturală

Promovează
regenerarea
artificială

Promovează
regenerarea
naturală

„0”

„0”

„0”

„0”

„+1”

„+1”

„0”

„+1”

„–1”

„0”

Evaluarea impactului
lucrări, la nivel de habitat
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2.3.1.2.4.3. 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Tabelul 2.3.1.2.4.3.1.

Criterii

Limite

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2015

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri

am enajam ent
Tratamentul

igienă

Tăierilor
progresive

Tăierilor
rase

Lucrări /
tăieri de
conservare

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

< 5 % diminuare
față de suprafața
inițială

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Specii
autohtone

> 90 % în
fiecare etaj de
vegetație

100 %

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Fără
schimbări

Treptat, se modifică compoziția în
favoarea speciilor caracteristice tipului
natural – fundamental de pădure,
ajungându-se la compoziţia specifică
habitatului local

Fără
schimbări

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Permite
instalarea
de specii
autohtone

Se promovează regen.
natur. a sp.
caracteristice
habitatului

Specii
dominante

Alnus incana,
Picea abies, Abies
alba, Fagus
sylvatica, etc...

Alnus incana,
Picea abies,
Abies alba,
Fagus
sylvatica,
etc...

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Fără
schimbări

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Se creează
condiții pt.
apariția sp.
de floră
caracteristică zonei

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Microclimatul se
schimbă
brusc, cu
efecte asupra florei

Fără
schimbări

Specii
lemnoase
dominante

Fagus sylvatica,
Picea abies,
Abies alba, > 60
%

100 % din
suprafaţa
ocupată
de sit

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Se ajustează compoz.
conf. tipului
nat. - fund.
de pădure

Fără
schimbări

Se ajustează compoz.
conf. tipului
nat. - fund.
de pădure

Se modelează structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Se modelează structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Fără
schimbări

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Permite
instalarea de
specii autohtone, cu
proveniență
cunoscută

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Specii de
plante
importante

Alnus incana,
Telekia speciosa,
Angelica
sylvestris,
Athyrium filixfemina, Cirsium
oleraceum,
Petasites

Alnus incana,
Telekia
speciosa,
Angelica
sylvestris,
Athyrium
filix-femina,
Cirsium

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Fără
schimbări

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Se modifică puțin
microclimatul

Se modifică puțin
microclimatul

Fără
schimbări

Se modifică puțin
microclimatul

Se
modifică
microclimatul

Se modifică puțin
microclimatul

Suprafața
minimă

> 1,0 ha

Dinamica
suprafeței

2,11 ha
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Criterii

Limite
hybridus, P.
kablikianus,

Specii
nedorite

Consistenţa
arboretelor

Structura
pe clase
de vârstă

Rubus hirtus,
Pteridium aquilinum, Glechoma
hirsuta < 5 %

> 80 %

Minim trei clase

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2015

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri

am enajam ent
Tratamentul

igienă

Tăierilor
progresive

Tăierilor
rase

Lucrări /
tăieri de
conservare

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite

oleraceum,
Petasites
hybridus, P.
kablikianus,

Rare tufe de
Rubus hirtus

Arboretele
existente au
consistența
0,8 şi mai
mare pe - %
din suprafață

Sunt arborete
încadrate în
două clase de
vârstă

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus h.

Se
instalează
arborete cu
consistența
mai mare
de 0,8

Se uniformizează
structura
arboretelor
pe clase de
vârstă

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus h.

Se
realizează
închiderea
stării de
masiv

Se uniformizează
structura
arboretelor
pe clase de
vârstă

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Se
realizează
o consistență
uniformă
noilor
arborete

Se
modelează
structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Se
modelează
structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Fără
schimbări

Se poate
modela
structura pe
clase de
vârstă
funcție de
elementele
de arboret
existente

Se poate
modela
structura pe
clase de
vârstă
funcție de
elementele
de arboret
existente
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Fără
schimbări

Fără
schimbări

Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape, se menține un grad
ridicat de
acoperire a
solului
Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape. Permite
conducerea arb.
spre o structură
plurienă

Se descoperă solul
brusc,
pentru
perioade
scurte de
timp
(până la
plantarea
suprafeței)
Se înlătură
arboretele
mature,
care se
înlocuiesc
cu arborete
tinere,
echiene

Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape, se menține un grad
ridicat de
acoperire a
solului
Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape. Permite
conducerea arb.
spre o structură
plurienă

Criterii

Stadiu de
dezvoltare

Acoperirea
cu arbuşti

Limite

> 40 % din
arbori sunt
arbori maturi
sau bătrâni

5 – 10 %

Lemn mort

Cel puţin 4 arb.
cu diam. > 20 cm
la ha şi cel puţin
5 iescari la ha

Grosimea
litierei

3 - 7 cm

Regenerarea

Regenerarea
naturală existentă
pe 30 – 60 % din
supr. și < 20 %
regen. artificială

pe

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2015

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

Sunt arborete
cu vârste de
până în
65 ani

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Arbuşti - rare
tufe

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus
hirtus

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus
hirtus

3 - 5 cm

100 %
regenerare
naturală

Evaluarea impactului
lucrări, la nivel de habitat

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri
igienă

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Nefavorabil
instalării
arbuștilor
Lucrarea
prevede
extrag. iescarilor și altor
exempl.
bolnave
sau rău
conformate

am enajam ent
Tratamentul
Tăierilor
progresive
Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni
Favorabil
instalării arbuștilor. Permite ținerea
sub control a
supr. ocupate
de aceștia
În primul
rând se
extrag
iescarii și
alte exempl.
bolnave
sau rău
conformate
Litiera se
dezvoltă dar
se și distruge
pe alocuri

Tăierilor
rase
Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni
Favorabil
instalării arbuștilor, fără
ținerea sub
control a
supr. ocupate
de aceștia
Se înlătură,
pentru timp
scurt (până
la plantare),
arboretul
matur,
inclusiv
iescarii
Litiera se
distruge pe
suprafețe
importante

Lucrări /
tăieri de
conservare
Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni
Favorabil
instalării arbuștilor. Permite ținerea
sub control a
supr. ocupate
de aceștia
În primul
rând se
extrag
iescarii și
alte exempl.
bolnave
sau rău
conformate
Litiera se
dezvoltă dar
se și distruge
pe alocuri

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Permit și
extragerea
unor arbori
cu diam.
mai mare
de 20 cm

Grosime
redusă

Grosime
redusă

Fără
schimbări

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Promovează
regenerarea
artificială

Promovează
regenerarea
artificială

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Promovează
regenerarea
naturală

Promovează
regenerarea
artificială

Promovează
regenerarea
naturală

„0”

„0”

„0”

„0”

„+1”

„+1”

„0”

„+1”

„–1”

„0”
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2.3.1.2.4.4.
Piceetae

9410 Păduri acidofile de molid (Picea abies) din etajul montan până in cel alpin, de tip Vaccinium Tabelul 2.3.1.2.4.4.1.

Criterii

Limite

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2015

Suprafața
minimă

> 1,0 ha

2773,46 ha

Dinamica
suprafeței

Soluția

tehnică

( lucrarea

silvică )

prevăzută

Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

Ingrijirea
culturilor

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

< 5 % diminuare
față de suprafața
inițială

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Specii
autohtone

> 90 % în
fiecare etaj de
vegetație

100 %

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Fără
schimbări

Treptat, se modifică compoziția în
favoarea speciilor caracteristice tipului
natural – fundamental de pădure,
ajungându-se la compoziţia specifică
habitatului local

Specii
dominante

Picea abies,
Abies alba,
Fagus sylvatica,
etc.

Picea abies,
Abies alba,
Fagus
sylvatica,
etc.

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Fără
schimbări

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Dominanță
a speciilor
de Carex,
Poa, Viola,
Luzula

Se creează
condiții pt.
apariția sp.
de floră
caracteristică zonei

Specii
lemnoase
dominante

Fagus sylvatica,
Picea abies,
Abies alba, > 60
%

100 % din
suprafaţa
ocupată
de sit

Se utiliz.
puieți din sp.
autohtone,
cu proven.
cunoscută

Se ajustează compoz.
conf. tipului
nat. - fund.
de pădure

Fără
schimbări

Se ajustează compoz.
conf. tipului
nat. - fund.
de pădure

Se modelează structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Specii de
plante
importante

Oxalis acetosella,
Dentaria
glandulosa,
Galium odoratum,
Calamagrostis
arundinacea,
Luzula sylvatica,
Luzula luzuloides,
Vaccinium
myrtillus

Oxalis
acetosella,
Dentaria
glandulosa,
Galium
odoratum,
Calamagrostis
arundinacea,
Luzula
sylvatica,

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Fără
schimbări

Nu sunt
condiții
propice
instalării

Se modifică puțin
microclimatul

în

Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Tăieri de
Degajări
Curățiri
Rărituri
igienă
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am enajam ent
Tratamentul
Tăierilor
Tăierilor
progresive
rase

Lucrări /
tăieri de
conservare

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Permite
instalarea
de specii
autohtone

Se promovează regen.
natur. a sp.
caracteristice
habitatului

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Microclimatul se
schimbă
brusc, cu
efecte asupra florei

Fără
schimbări

Se modelează structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Fără
schimbări

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Permite
instalarea de
specii autohtone, cu
proveniență
cunoscută

Se promovează regen.
natur. a sp.
principale,
caracteristice
habitatului

Se modifică puțin
microclimatul

Fără
schimbări

Se modifică puțin
microclimatul

Se
modifică
microclimatul

Se modifică puțin
microclimatul

Criterii

Limite

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2015

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri

am enajam ent
Tratamentul

igienă

Tăierilor
progresive

Tăierilor
rase

Lucrări /
tăieri de
conservare

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite

Favorabil
instalării
speciilor
nedorite

Fără
schimbări

Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape, se menține un grad
ridicat de
acoperire a
solului

Se descoperă solul
brusc,
pentru
perioade
scurte de
timp
(până la
plantarea
suprafeței)

Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape, se menține un grad
ridicat de
acoperire a
solului

Fără
schimbări

Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape. Permite
conducerea arb.
spre o structură
plurienă

Se înlătură
arboretele
mature,
care se
înlocuiesc
cu arborete
tinere,
echiene

Se modelează
struct. verticală
și orizontală
a arboretelor,
se promovează
instal. semințișului natural
în mai multe
etape. Permite
conducerea arb.
spre o structură
plurienă

Luzula
luzuloides,
Vaccinium
myrtillus

Specii
nedorite

Consistenţa
arboretelor

Structura
pe clase
de vârstă

Rubus hirtus,
Pteridium aquilinum, Glechoma
hirsuta < 5 %

> 80 %

Minim trei clase

Rare tufe de
Rubus hirtus

Arboretele
existente au
consistența
0,8 şi mai
mare pe 79 %
din suprafață

Sunt arborete
încadrate in 8
clase de vârstă

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus h.

Se
instalează
arborete cu
consistența
mai mare
de 0,8

Se uniformizează
structura
arboretelor
pe clase de
vârstă

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus h.

Se
realizează
închiderea
stării de
masiv

Se uniformizează
structura
arboretelor
pe clase de
vârstă

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Nefavorabil
instalării
speciilor
nedorite

Se
realizează
o consistență
uniformă
noilor
arborete

Se
modelează
structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Se
modelează
structura
verticală și
orizontală a
arboretelor

Fără
schimbări

Se poate
modela
structura pe
clase de
vârstă
funcție de
elementele
de arboret
existente

Se poate
modela
structura pe
clase de
vârstă
funcție de
elementele
de arboret
existente
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Criterii

Stadiu de
dezvoltare

Acoperirea
cu arbuşti

Limite

> 40 % din
arbori sunt
arbori maturi
sau bătrâni

5 – 10 %

Lemn mort

Cel puţin 4 arb.
cu diam. > 20 cm
la ha şi cel puţin
5 iescari la ha

Grosimea
litierei

3 - 7 cm

Regenerarea

Regenerarea
naturală existentă
pe 30 – 60 % din
supr. și < 20 %
regen. artificială

pe

Caracteriz.
habitatelor
conf. amenaj.
din 2015

Soluția
Plan tații
În supraf. Compl. în
goale
regen. nat.

29% din
suprafață
arborete cu
vârste de
65 ani, sau
mai mari

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Arbuşti - rare
tufe

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus
hirtus

Se reduce
suprafața
acoperită
cu Rubus
hirtus

tehnică ( lucrarea silvică ) prevăzută în
Lucrări de ingrijire și conducere a arboretelor
Ingrijirea
Tăieri de
culturilor
Degajări
Curățiri
Rărituri
igienă

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Nefavorabil
instalării
arbuștilor

Nefavorabil
instalării
arbuștilor
Lucrarea
prevede
extrag. iescarilor și altor
exempl.
bolnave
sau rău
conformate

am enajam ent
Tratamentul
Tăierilor
progresive

Tăierilor
rase

Lucrări /
tăieri de
conservare

Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni

Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni

Se reduce
suprafața
ocupată de
arborii
bătrâni

Favorabil
instalării arbuștilor. Permite ținerea
sub control a
supr. ocupate
de aceștia
În primul
rând se
extrag
iescarii și
alte exempl.
bolnave
sau rău
conformate
Litiera se
dezvoltă dar
se și distruge
pe alocuri

Favorabil
instalării arbuștilor, fără
ținerea sub
control a
supr. ocupate
de aceștia
Se înlătură,
pentru timp
scurt (până
la plantare),
arboretul
matur,
inclusiv
iescarii
Litiera se
distruge pe
suprafețe
importante

Favorabil
instalării arbuștilor. Permite ținerea
sub control a
supr. ocupate
de aceștia
În primul
rând se
extrag
iescarii și
alte exempl.
bolnave
sau rău
conformate
Litiera se
dezvoltă dar
se și distruge
pe alocuri

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Permit și
extragerea
unor arbori
cu diam.
mai mare
de 20 cm

3 - 5 cm

Grosime
redusă

Grosime
redusă

Fără
schimbări

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

Se dezvoltă litiera

31 %
regenerare
naturală
69 %
regenerare
artificială

Promovează
regenerarea
artificială

Promovează
regenerarea
artificială

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Fără
schimbări

Promovează
regenerarea
naturală

Promovează
regenerarea
artificială

Promovează
regenerarea
naturală

„0”

„0”

„0”

„0”

„+1”

„+1”

„0”

„+1”

„–1”

„0”

Evaluarea impactului
lucrări, la nivel de habitat
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Analizând tabelele 2.3.1.2.4.1.1. - 2.3.1.2.4.1.4. (îndeosebi ultimul rând, cel cu „Evaluarea
impactului pe lucrări), concluzionăm că: SOLUŢIILE TEHNICE (lucrările silvice) DIN
AMENAJAMENT NU AFECTEAZĂ NEGATIV SEMNIFICATIV STAREA DE CONSERVARE A
HABITATELOR FORESTIERE din zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele
Bucovinei peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama. Totodată,
prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă (diminuarea suprafeţei
habitatelor).
Anumite lucrări silvice, prin aplicarea lor, contribuie la menţinerea sau, după caz, la
îmbunătăţirea stării de conservare.

În general, pe termen scurt, soluţiile tehnice din amenajament, contribuie la modificarea,
pentru o perioadă scurtă, a microclimatului local (din zona unde s-a executat lucrarea), implicit a
condiţiilor de biotop, datorită modificărilor structurale orizontale şi verticale (modificări în:
retenţia apei pluviale, regimul de lumină, circulaţia aerului, etc.).
Trebuie menţionat că astfel de „modificări” au loc şi în mod natural, fiind determinate de:
uscarea naturală, apariţia şi înmulţirea iescarilor, atacurile dăunătorilor fitofagi, manifestarea
doborâturilor de vânt, prăbuşirea arborilor foarte bătrâni, etc...

2.3.1.2.5.

Impactul cumulativ al amenajamentului asupra habitatelor

identificate în zona de suprapunere a sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei peste fondul
forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama
Zona de evaluare a impactului cumulativ este cea de suprapunere a sitului ROSCI0328
Obcinele Bucovinei peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama, în
suprafaţă de 5815,72 ha (cca. 18 % din suprafaţa totală a sitului).
Zona în studiu include 5748,42 ha pădure şi terenuri destinate împăduririi, gestionate în
baza unor amenajamente silvice.
Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor
norme silvice de amenajarea pădurilor, norme referitoare la cadrul în care se stabilesc funcţiile
pădurii, obiectivele de protecţie şi/sau producţie ale acesteia, cadrul tehnic în care soluţiile tehnice
pot fi adoptate/stabilite, etc.
Amenajamentele silvice ale O.S. Vama au fost realizate, ţinând cont de realităţile din teren,
în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare (aspect girat și de P.V. nr. 225/25.02.2021 al
Conferinţei a II-a de amenajare, semnat de reprezentanţii M.M.A.P. şi ai R.N.P.), ca atare,
împactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului ROSCI0328 Obcinele
Bucovinei (porţiunea ce se suprapune peste fondul forestier gospodărit de O.S. Vama), este
nesemnificativ.
În momentul de față (întocmirea prezentului „Raport de mediu pentru fondul forestier
proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama, din D.S. Suceava”), „Situl de importanță
comunitară ROSCI0328 Obcinele Bucovinei”, parte din rețeaua „Natura 2000”, se află custodia
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.), fără plan de management aprobat.

În articolul 4 din Directiva 2009/147/CE (anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) sunt
trecute următoarele specii care se află în zona ROSCI0328 Obcinele Bucovinei:
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Mamifere
Canis Lupus (lup) - Lupul este o specie
prioritară la nivelul Uniunii Europene şi
cel mai mare membru al familiei Canidae
(exceptând câteva rase de câini
domestici). Lungimea corpului este
cuprinsă între 100-145 cm, înălțimea la
greabăn ajunge la 70-80 cm, iar greutatea
este de 30-45 kg, putând ajunge chiar la
75 kg (masculul fiind de talie mai mare
decât femela). Blana lupului este grigălbuie, cu pete mari negre dorsal și pe
coadă, urechile sunt relativ mici şi
ridicate, caninii bine dezvoltaţi (pot
atinge 35 mm), coada lungă şi stufoasă şi
unghiile puternice neretractil.Lupul este
unul dintre cei mai eficienți prădători,
trăieşte şi vânează în haiticuri (haite) cu o
ierarhie puternică (haiticul este o unitate
familială compusă din doi sau mai mulţi
adulţi, puii perechii conducătoare şi
supravieţuitorii
puilor
din
anul
precedent). Vânează pe suprafețe mari și
depinde de concentrațiile numerice ale
prăzii, din această cauză putând apărea
fluctuații în densitatea și efectivele
membrilor haitei
Lutra lutra(vidra) - este cel mai mare
mustelid
din
România.
Mamifer
dependent de apă, are un corp adaptat
legilor hidrodinamicii. Urechile mici sunt
prevăzute cu două pliuri ce le acoperă
atunci când vidra pătrunde în apă, iar
ochii sunt adaptaţi şi ei, vidra putând
vedea în apă. Coada, groasă la bază şi
subţiată spre vârf, este utilizată la înaintat
şi cârmit. De asemenea, picioarele sunt
scurte, dar late și se termină cu 5 degete
unite printr-o membrană interdigitală,
care ajută la înot şi propulsat. Poate
ajunge până la 1,5 m lungime, iar
greutatea unui mascul este în general de
6-8 kg, pe când femela cântăreşte mai
puţin. Blana are o culoare de castaniu
închis, mai deschisă pe pântec şi ceva
mai surie pe partea din faţă a capului,
iarna blana vidrei fiind mai deasă şi mai
lucioasă. Este un animal nocturn și
solitar, iar teritoriul unui mascul se poate
întinde peste teritoriul mai multor femele.
Lynx lynx (râs) - este cea mai mare
felină sălbatică din Europa, dimensiunile
sale ajungând la 80-130 cm lungime de la
vârful botului la baza cozii şi 60-75 cm
înălțime la nivelul greabănului. Poate
avea o greutate de până la 38 kg,
masculul fiind mai mare decât femela.
Blana este portocalie, cu pete negre,
picioarele sunt relativ lungi, cu gheare
retractile ce pot ajunge până la 4 cm,
coada este scurtă, capul rotund, gâtul
scurt, urechile mari şi ascuţite au un
smoc de păr de culoare neagră în vârf, iar
părul mai lung de pe maxilarul inferior
atârnă în formă de favoriţi. Râsul este
solitar (cu excepţia perioadei de
înmulţire) și preferă pădurile bătrâne,
presărate cu stânci. Este nocturn și timid
și nu tolerează prezența omului.
Teritoriile individuale sunt marcate cu
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secreţii ale glandelor, urină şi
excremente, teritoriile femelelor fiind
mai mici (între 80-500 km2) decât cele
ale masculilor (între 120-1800 km2).
Efectivele sunt destul de restrânse din
cauza pierderii tot mai mare a zonelor
sălbatice atât de necesare speciei.
Ursus arctos (urs) - este cel mai mare
carnivor terestru din Europa, aduții având
lungimea corpului cuprinsă între 150-250
cm, înălţimea la umăr între 90-150 cm și
o greutate de până la 250 kg (masculii).
Culoarea blănii este în general maro şi
adesea mai închisă sau chiar neagră pe
spate, iar puii pot avea un guler alb care
dispare după primul an de viaţă. Este o
specie solitară, astfel încât relaţiile între
indivizi, în special adulţi, se bazează pe
evitarea reciprocă, mai puțin în cazul
femelelor cu pui sau în perioada de
împerechere. Iarna hibernează, dar dacă
sursa de hrană nu lipsește sau iernile sunt
blânde,
rămâne
activ.
Suprafaţa
teritoriului unui mascul este mult mai
mare decât a unei femele, iar teritoriile
variază în funcţie de zonă, accesibilitatea
hranei şi densitatea populaţiei.

Amfibieni şi reptile
Bombina variegata (izvorașul cu burtă
galbenă) - Broască de talie mică (3-5
cm) și corp turtit dorso-ventral, cu pielea
rugoasă, pupilă în formă de inimă și
spatele
gri-maroniu
sau
vernil.
Abdomenul este galben deschis cu pete
negre de dimensiuni variabile. Buhaii de
baltă cu burta galbenă populează habitate
forestiere din zonă de deal și de munte,
unde pot fi ușor de observat în bălțile
temporare. Se poate încrucișa cu specia
înrudită Bombina bombina, acolo unde
areale de răspândire se suprapun.
Specia este aproape amenințată, ce se
confruntă cu degradarea habitatelor prin
deforestări și diverse lucrări hidrotehnice.

Triturus cristatus (triton cu creastă) este cea mai mare specie de triton de pe
teritoriul Europei (femelele putând
ajunge până la 18 cm), dar și cea mai
periclitată. Corpul său este robust, cu
pielea rugoasă, capul lat, botul rotunjit şi
coada egală sau mai scurtă decât restul
corpului, iar în perioada de reproducere,
masculul prezintă o creastă dorsală înaltă
şi dinţată, care pleacă din zona occipitală
și ajunge până în vârful cozii. Coloritul
este brun-închis spre negru, cu pete albe
pe lateral, inclusiv pe cap. Pe abdomen,
este galben până la portocaliu, cu pete
negre, neregulate, ce alcătuiesc un desen
mozaicat (deoarece acest model variază
mult între indivizi, dar se modifică puţin
de-a lungul timpului, poate fi folosit
pentru identificarea individuală a
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animalelor). Această specie are nevoie de
bălți mari, cu vegetație submersă bogată
pentru a-i oferi protecție. Stă în apă între
lunile martie-iunie (unele exemplare
rămân tot timpul anului), apoi iese pe
uscat, dar rămâne în apropiere și își
desfășoară activitatea pe timp de noapte.
Ziua stă ascuns sub pietre, în găuri din
pământ, sub frunzar sau buşteni căzuţi.
Atunci când este deranjat, secretă o
substanţă albicioasă toxică, cu miros
caracteristic

Triturus montandoni (triton carpatic)
- Tritonul carpatic este o specie endemică
pentru munţii Carpaţi, dar a fost relocat şi
în câteva zone din vestul Europei, unde
persistă populaţii izolate. Coloritul său
este în principal verde, cu dungi la
nivelul capului și de-a lungul corpului
mai închise la culoare. Masculul prezintă
o creastă dorsală puțin înaltă și 2 tivituri
laterale (în secțiune transversală, corpul
capătă formă pătrată). Tritonul carpatic
preferă bălțile permanente sau temporare,
pârâuri curate, reci, ape lin curgătoare,
mlaștini, lacuri etc., de la altitudini
cuprinse între 500-2000 m. Este o specie
nu foarte pretenţioasă la calitatea apei
(tolerează bine inclusiv apele poluate),
dar puţin rezistentă la căldură. Adulţii
părăsesc apa devreme (iunie), după care
pot fi găsiţi ascunşi sub buşteni sau
pietre, în vecinătatea locului de
reproducere. Preferă zonele împădurite şi
hibernează pe uscat, rareori în apă.

Pești
Barbus meridionalis (moioagă, mreană
vânătă) -este un pește de dimensiuni
mijlocii (la maturitate atinge 10-17 cm
lungime), are corp alungit și rotund, cu
cap mare, ochi mici și bot lung,
proeminent. Spatele este cenușiu vânăt,
iar laturile și burta sunt argintii. Are doua
perechi de mustăți, una mai scurta la
varful botului și alta mai lungă la
colțurile gurii.Traiește în râurile și
pâraiele din regiunea de munte, în aval de
zona de distributie a păstrăvului, și în
partea superioară a regiunii colinare.
Poate fi găsită atât în râuri pietroase,
rapide și reci, cât și în unele ape mai
nămoloase din zona montană. Preferă
zonele din râuri cu curenți puternici și
fund pietros.
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Eudontomyzon mariae (cicar) - este o
specie foarte rară, pe cale de dispariție,
cu rol foarte important în lanțul trofic,
ajutând la selecția naturală prin
eliminarea exemplarelor de pești mai
slabe sau bolnave.
Chișcarul poate fi ușor recunoscut în
principal după forma ciudată a corpului,
asemănându-se mai degrabă cu un șarpe
decât cu un pește. Are corpul aproape
cilindric, lipsit de înotătoarele perechi,
iar gura circulară, lipsită de maxilare,
este prevăzută cu două lamele foarte
ascuțite cu care despică pielea altor pești
sugându-le sângele. Poate atinge o
lungime de maxim 30 cm (majoritatea
exemplarelor măsoara 15-20 cm).
Preferă zonele cu ape liniștite, cu fundul
mâlos sau nisipos, disponibile în bazinele
cu apă mai adâncă sau în bălți create în
lungul râului.
Sabanejewia balcanica - este un cobitid
de talie mică (până la 12 cm), cu corp
alungit, comprimat lateral cu aspect
teniform, dar prezintă o talie mai înaltă,
respectiv mai groasă faţă de speciile din
genul Cobitis. Gura mică, are poziţie
ventrală (gură inferioară) faţă de planul
lateral (frontal) şi este prevăzută cu două
perechi de prelungiri tegumentare
(mustăţi). Spinul suborbital ascuţit este
dispus înaintea şi sub jumătatea
anterioară a ochiului. Pedunculul caudal
prezintă pe linia mediodorsală o creastă
adipoasă, creastă care devine mai
expresivă în perioada de reproducere.
Înotătoarele perechi (pectorale şi
ventrale) sunt rotunjite, iar înotătoarele
neperechi dorsală, respectiv anală, au
marginea dreaptă. Prezintă un colorit de
fond alb-gălbui sau galben auriu. Pe
culoarea de fond sunt expuse pete brunnegricioase (şirul dorsal este format din
10-14 pete, rar 8,9,15 sau 16; laturile
corpului
prezintă
o
zonă
cu
puncte/pete/marmoraţii
mai
mici,
excepţie
făcând
rândul
de
puncte/pete/marmoraţii care este dispus
mai apropiat de zona ventrală).

Insecte
Carabus variolosus – specie în stare
critică. Corpul alungit, capul dezvoltat
normal; antenele sunt subtiri și scurte.
Pronotul mai lat decat lung, puțin
convex, rotunjit lateral în jumatatea
anterioara, are unghiurile posterioare în
forma de lobi triunghiulari relativ lungi,
care depasesc baza lui și sunt indoite în
jos. Elitrele, convexe puternic, au umerii
proeminenti și prezinta o sculptura
originala formata din rugozități puternice
și gropițe adanci. Corpul monocrom,
negru. Lungimea corpului variaza în
limita 20-33 mm.
Diferite tipuri de păduri, preferând
microstațiile foarte umede; uneori poate
fi întâlnit chiar în mediul acvatic.
Specie higrofila. Populeaza diferite tipuri
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de păduri, preferând locurile mlaștinoase
și umbrite; ziua se ascunde sub diferite
adaposturi. Se reproduce în locuri foarte
umede. Pradator polifag, consuma
diferite specii de nevertebrate edafice și
chiar acvatice (crustacee, amfipode). Se
întalnește frecvent în regiunile muntoase
până la 1700 m altitudine.
Rosalia alpina (croitor alpin) Croitorul alpin este o insectă relativ
mare, cu lungimea de 15-38 mm. Corpul
este alungit, de culoare gri-albastră, cu
pete negre pe elitre și antenele lungi, care
pot depăși lungimea corpului (ajungând
la 50-55 mm). Este o specie
inconfundabilă datorită coloritului şi
antenelor caracteristice. Adulții sunt
activi în zilele însorite, dar pot apărea și
la crepuscul. Preferă pădurile bătrâne (cu
diametrul trunchiurilor de peste 20 cm),
uscate și însorite. Se întâlnesc pe arbori
sau pe grămezi de buşteni recent tăiaţi,
precum şi pe inflorescenţe, în special de
umbelifere, unde se hrănesc cu polen.
Adulții pot fi întâlniți din luna iunie până
în luna septembrie.

Plante

Asplenium adulterinum (feriguță) –

specie critic periclitată, este semnalată
numai din sud-vestul ţării, “în tovărăşia
părinţilor, pe masivul de serpentin ce se
întinde între Poiana Mraconia, Dunăre,
Cazanele Mari, până la Tisoviţa şi Baia
Nouă. Endemit european, este o plantă de
semiumbră, din zona montană.

Campanula serrata (clopoțel) - tulpina
este dreaptă, cu înălțimea de 100–
250 mm, cu numeroase frunze ascuțite,
alungite, fără codițe. Frunzele de la
mijloc sunt mai înghesuite și mai late,
dințate mărunt. Frunzele de sus sunt
nedințate și mai înguste. Florile sunt
albastru-violete, puține la număr. Sunt
așezate la vârful tulpinii, câteodată
îndreptate într-o parte. Floarea are un
caliciu cu cinci dinți înguști și o corolă în
formă de clopot cu 20 mm lungime, cu
cinci lobi pe margini. Înflorește în lunile
iulie-august.
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Ligularia sibirica –
Plantă perenă, verde sau uneori cu tente
purpurii (15/30-150 cm), cu un rizom
cărnos și fibros.
Frunzele sunt subsagitat-cordate, dentate.
Racemul terminal e simplu, cu flori
galbene.

Măsuri de conservare a speciilor de interes comunitar:
- păstrarea elementelor lineare de vegetație, de exemplu șirurile de arbori și gardurile vii,
care oferă conexiune între diferite trupuri de pădure;
- susținerea unui coronament cu producție mare de hrană, favorizarea speciilor de foioase
specific, de exemplu fag, paltin de munte – specii cu abundență mare de insecte;
- păstrarea unei diversități naturale cu arbori și arbuști din speciile autohtone;
- menținerea lemnului mort in pădure – acest lucru favorizează diversitatea speciilor de
insecte;
- realizarea de reîmpăduriri cu specii indigene;
- menținerea pajiștilor și poienilor;
- interzicerea înlocuirii pădurilor de tip natural – fundamental cu arborete formate din
specii alohtone sau modificate genetic;
- menținerea suprafețelor de apă stătătoare și curgătoare în păduri;
- reducerea folosirii pesticidelor/insecticidelor în combaterea diferiților dăunători din
păduri.
Impactul cumulat al acestor amenajamente asupra speciilor de mamifere, amfibieni,
pești, insecte și plante din sitului ROSCI0328 Obcinele Bucovinei (porţiunea ce se suprapune peste
fondul forestier gospodărit de O.S. Vama), este nesemnificativ.
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3. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI
AMENAJAMENTULUI ASUPRA HABITATELOR / SPECIILOR
DE INTERES COMUNITAR, ÎN PERIOADA DE
IMPLEMENTARE A SOLUȚIILOR TEHNICE ADOPTATE
3.1.

Măsuri cu caracter general

„Natura 2000 și pădurile” grupează măsurile cu caracter general de diminuare a
impactului amenajamentelor silvice asupra habitatelor/speciilor în perioada de aplicare a
soluțiilor tehnice adoptate în patru categorii („obiective”) de urmărit/respectat, astfel:

3.1.1.

Menținerea sănătă ții și vitalităț ii ecosi stem elor de pădure

Aceasta se poate realiza urmărindu-se ca:
- prevederile și practicile (soluțiile tehnice adoptate și punerea lor în practică) trebuie să
urmărească/utilizeze cât mai mult structurile și procesele naturale, utilizând, atunci când este cazul
și ori de câte ori este posubil, măsuri preventive biologice. Existența unei diversități genetice,
specifică și structural adecvată, întărește stabilitatea, vitalitatea și rezistența pădurilor la diverșii
factori destabilizatori, conducând totodată la întărirea mecanismelor naturale de reglare;
- să se prevadă și să se utilizeze practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare (ex.:
împădurirea/reîmpădurirea să se realizeze cu specii și proveniențe cunoscute, specifice fiecărui
habitat din sit în parte; tratamentele și tehnicile de recoltare și transport să fie astfel stabilite încât
să reducă la minimum posibil degradarea solului, a arborilor ce rămân pe picior; la toate lucrările
sunt interzise scurgerile de ulei sau carburabți din utilaje, precum și depozitarea
nereglementară a deșeurilor.

3.1.2.

Menținerea și încurajarea funcțiilor produ ctive ale păduri i

(produ se lemnoase și nelemnoase/ accesorii)
În vederea realizării acestui deziderat, se va urmări ca:
- operațiunile de regenerare, îngrijire și recoltare trebuie executate la timp și în așa fel
încât să nu scadă capacitatea productivă a habitatului de pădure respectiv (ex.: prin utilizarea unor
tehnici corespunzătoare de executare a lucrărilor respective, să se evite degradarea solului și
arboretului - rănirea arborilor rămași pe picior);
- recoltarea produselor (lemnoase sau nelemnoase/accesorii), cantitativ, nu trebuie să
depășească un anumit nivel, considerat „durabil” pe termen lung, iar produsele recoltate trebuie
utilizate astfel încât să se poată asigura și o anumită rată de reciclare a nutrienților;
- în vederea asigurării unei circulații eficiente a bunurilor și serviciilor, acolo unde nu
există sau este insuficientă, să se proiecteze, realizeze și mențină o infrastructură adecvată
(drumuri, poduri, căi de scos-apropiat), cu un minim impact negativ asupra mediului, pentru o
scurtă perioadă.
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3.1.3.

Menținerea, conservarea și exti nderea diversităț ii
biologice în ecosist emel e de pădure

Acestea se vor realiza dacă:
totdeauna planificarea gospodăririi pădurilor va urmării menținerea,
conservarea și sporirea biodiversității ecosistemice, specifice și genetice, ca și
păstrarea/menținerea diversității peisajului;
- amenajamentele silvice, inventarierile terestre și cartarea resurselor pădurii vor
include biotopurile forestiere importante ecologic și vor ține seama de ecosistemele forestiere
protejate, rare, sensibile sau reprezentative cum sunt zonele umede sau ripariene (riverane)
acestora, suprafețele ce conțin specii endemice și habitate ale speciilor amenințate, ca și
resursele genetice in situ, periclitate sau protejate;
- se va prefera regenerarea naturală, cu condiția ca speciile indigene existente să
aibă calitatea necesară habitatului respectiv (să fie caracteristice tipului natural fundamental
de pădure, implicit habitatului respectiv), în situația existenței unor condiții adecvate care să
asigure cantitatea și calitatea resurselor pădurii;
- pentru împăduriri/reîmpăduriri vor fi preferate speciile indigene, de proveniențe
locale, bine adaptate condițiilor pe care le oferă habitatul respectiv;
- practicile de management forestier vor promova, acolo unde este cazul,
diversitatea/diversificarea structurilor orizontale și verticale ale arboretelor (diverse
amestecuri de specii, cu vârste cât mai diferite - pluriene, etc.), urmărindu-se, unde este
posibil, menținerea și/sau refacerea diversității peisajului;
- infrastructura este proiectată și realizată așa încât afectarea ecosistemelor să fie
minimă (mai ales în cazul ecosistemelor și rezervelor genetice rare, sensibile sau
reprezentative), acordându-se atenție speciilor amenințate sau altor specii cheie;
- arborii scorburoși, uscați, căzuți sau „pe picior”, pâlcurile de arbori bătrâni sau
exemplarele din specii deosebit de rare, vor fi păstrate în cantități și distribuții care să asigure
protejarea biodiversității, fără a neglija efectul posibil negativ asupra sănătății și stabilității
pădurii și ecosistemelor înconjurătoare;
- biotopurile cheie ale păduri (cum sunt: sursele de apă, zonele umede,
aflorismentele, ravinele) sunt protejate și/sau refăcute dacă au fost degradate.
3.1.4.

Menținerea și îmbunătăți rea funcțiilor de protecți e
a solului și a apei, prin gospodări rea pădurii

Se vor putea realiza prin:
- acordarea unei atenții sporite operațiunilor silvice executate în păduri instalate
pe soluri sensibile și/sau instabile, sau în zone predispuse la eroziune;
- grija deosebită, ce se va avea în vedere, la aplicarea soluțiilor tehnice din
amenajamente în zonele forestiere cu funcție de protecție a apei, în vederea evitării efectelor
adverse asupra calității și cantității surselor de apă;
- executarea lucrărilor silvice cu mare grijă în suprafețele în care se poate
produce o eroziune excesivă a solului în zona limitrofă cursurilor de apă;
- evitarea utilizării necorespunzătoare a chimicalelor, a altor substanțe
dăunătoare ori a unor practici silviculturale neadecvate în tot fondul forestier și, mai ales, în
zonele ce por influența negativ calitatea apei.
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Trebuie menționat că, toate „măsurile cu caracter general” evidențiate în
subcapitolele 3.1.1. – 3.1.4. se regăsesc, într-o formă sau alta, în amenajamentele silvice, datorită
instrucțiunilor de amenajare ce stau la baza întocmirii lor, uneori (a se vedea multitudinea
categoriilor funcționale existente în legislația românească) cu un grad de strictețe, în stabilire și
aplicare, mult peste cel solicitat de practica menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a
habitatelor sau speciilor pentru care a fost constituit un anumit sit din rețeaua Natura 2000.

3.2. Măsuri propuse pentru gospodărirea durabilă
a habitatelor forestiere de interes comunitar
din zona studiată
În vederea păstrării biodiversității la nivelul habitatelor forestiere existente și a speciilor
de păsări protejate în zona de suprapunere a siturilor ROSCI0328 Obcinele Bucovinei și
ROSPA0089 Obcina Ferdeului peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Vama,
administratorii pădurilor (în cazul de față, R.N.P. - Romsilva, prin O.S. Vama din D.S. Suceava)
vor avea în vedere:
- să se păstreze minim 5 arbori la hectar maturi, uscați sau în descompunere,
pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și plante
inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.), în toate unitățile silvice în care este posibil;
- păstrarea arborilor cu scorburi (ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/ /adăpostit
de către păsări, respectiv mamifere mici), în toate unitățile silvice în care este posibil;
- menținerea bălților, pâraielor, mlaștinilor, smârcurilor, izvoarelor și a altor
spații mici cu apă, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de
reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale
nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei, în toate unitățile silvice în care
acestea există;
- adaptarea periodizării operațiunilor culturale și a lucrărilor ce presupun
extrageri de masă lemnoasă, așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al
speciilor protejate (în cazul de față, perioada cuibăritului de primăvară și perioadele de
împerechere a speciilor de păsări de pădure pentru care a fost constituită „Aria de protecție
specială avifaunistică – ROSPA0089 Obcina Feredeului);
- menținerea terenurilor destinate hranei vânatului și a celor administrative într-o
stare conformă cu categoriile lor de folosință (se va evita împădurirea sau orice fel de
îndepărtare de la calitățile specifice categoriei lor de folosință);
- conducerea arboretelor ce au fost identificate ca fiind cu stare nefavorabilă sau
parțial favorabilă (în care au fost prevăzute lucrări de îngrijire - curățiri și/sau rărituri), astfel
încât să se asigure îmbunătățirea stării de conservare. Intervențiile în aceste arborete vor avea
aspectul unor lucrări de reconstrucție ecologică, realizată prin promovarea speciilor specifice
habitatului (aflate diseminat sau în proporție redusă în arboret);
- stabilirea unor compoziții țel și de regenerare (în arboretele propuse la
împăduriri, completări sau promovarea regenerării naturale) care să conducă la asigurarea
realizării compoziției tipice a habitatului respectiv;
- gospodărirea pădurilor din zonele cu habitate protejate se va face pe baza
conceptului de exploatare multi-funcțională a pădurii, concept care integrează toate beneficiile
importante (de protecție, ecologice, economice și sociale) pe care le aduce pădurea, prin
însăși existența/permanentizarea ei.
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3.2.1.

Alte măsuri ce vor fi aplicate pentru reducerea

presiunii exercitat e de factorii destabi lizatori
Având în vedere că nu pot fi eliminați/eradicați factorii destabilizatori (vânturile puternice,
căderile abundente de zăpadă, atacurile de dăunători, uscările, rănirile provocate de vânat, rănirea
arborilor remanenți în timpul exploatărilor, acțiunile negative ale factorului antropic), în vederea
diminuării presiunii exercitate de către aceștia, la executarea lucrărilor prevăzute de amenajamente
se va urmări respectarea măsurilor precizate, pe habitate Natura 2000, în subcapitolele 3.2.1.1.
- 3.2.1.4..
3.2.1.1.

Habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

- Arboretele vor fi conduse numai în regimul codru;
- Se va valorifica la maximum calitatea fagului de a se regenera natural din
sămânță bine și foarte bine. Acolo unde, în regenerarea naturală, fagul tinde să devină specie
invadantă (diverse amenstecuri ale acestuia cu molidul și/sau bradul), compoziția viitorului
arboret se va realiza încă din faza de semințiș-nuieliș, la adăpostul arboretului bătrân (sub
masiv), prin ținerea sub control a fagului (reducerea, prin recepare, a numărului exemplarelor
de semințiș de fag), în caz contrar se poate ajunge la o conpoziție a viitorului arboret, departe
de cea a tipului natural-fundamental de pădure, implicit a habitatului respectiv;
- În cazul regenerărilor artificiale (plantații integrale sau completări în regenerarea
naturală ce nu a realizat starea de masiv), se vor utiliza numai puieți obținuți din material
seminologic de origine locală (din rezervațiile ocolului sau din alte arborete valoroase din
vecinătate ce și-au dovedit, în timp, rezistența la numeroșii factori destabilizatori din zonă).
Această prevedere trebuie să aibă caracter obligatoriu în suprafețele în care, din cauza unor
factori destabilizatori (vânturi puternice, căderi abundente de zăpadă, atacuri de dăunători,
uscări, etc.) pădurea a fost înlăturată, în vederea refacerii/reabilitării acelei porțiuni de habitat
(ecosistem) ce a fost distrusă/destabilizată;
- Se va urmări, sistematic, evoluția populațiilor de insecte dăunătoare și agenți
fitopatogeni. În cazul unor înmulțiri simțitoare, se vor combate prompt, pe cât posibil pe cale
biologică sau integrată, în caz de necesitate se vor executa toate măsurile fitosanitare
considerate necesare pentru prevenirea înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a
agenților fitopatogeni;
- Se vor executa la timp, ori de câte ori este nevoie și de calitate lucrările de
îngrijire și conducere a arboretelor. În suprafețele în care, deși erau necesare, nu s-au executat
curățiri și/sau rărituri de o perioadă mai îndelungată, este preferabil să se intervină cu astfel
de lucrări cu intensități mai mici, dar mai frecvent;
- Arboretele cu o pondere prea mare (peste normal) a rășinoaselor sau fagului
și/sau cu elemente de arboret din specii pioniere (arboretele parțial derivate), prin toate
intervențiile ce se vor face, vor fi astfel conduse încât să realizeze, sau cel puțin să se apropie,
cât mai mult, de compoziția tipului natural de pădure în momentul ajungerii la
exploatabilitate;
- Diminuarea (eliminarea este imposibilă) efectelor acțiunilor negative ale factorului
antropic, prin:
- diminuarea la maxim, până la eradicare, a tăierilor în delict;
- evitarea pășunatului în pădure și reducerea la minim a trecerii turmelor de
animale prin pădure;
- În procesul de recoltare a masei lemnoase, se interzice „corhănirea”, ca și
colectarea concentrată a arborilor prin târâre, mai ales pe linia de cea mai mare pantă a
terenurilor cu înclinare mare;
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- În toate categoriile de lucrări ce presupun extrageri de masă lemnoasă (lucrări de
îngrijire, tăieri de regenerare, tăieri de igienă, etc.) se vor respecta toate regulile referitoare la
recoltarea masei lemnoase, spre a se evita rănirea arborilor remanenți (ce rămân „pe picior”),
a celor din suprafața exploatată cât, mai ales, a celor limitrofi drumurilor de scos-apropiat,
aceasta și prin îmbunătățirea tehnicilor de exploatare și urmărirea respectării întocmai a
acestora.

3.2.1.2.

Habitatul 91V0 Păduri dacice de fag
de tip Symphyto - Fagion

- Arboretele cu o pondere prea mare (peste normal) a rășinoaselor sau fagului
și/sau cu elemente de arboret din specii pioniere (arboretele parțial derivate), prin toate
intervențiile ce se vor face, vor fi astfel conduse încât să realizeze, sau cel puțin să se apropie,
cât mai mult, de compoziția tipului natural de pădure în momentul ajungerii la
exploatabilitate;
- Se va urmări, sistematic, evoluția populațiilor de insecte dăunătoare și agenți
fitopatogeni. În cazul unor înmulțiri simțitoare, se vor combate prompt, pe cât posibil pe cale
biologică sau integrată, în caz de necesitate se vor executa toate măsurile fitosanitare
considerate necesare pentru prevenirea înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a agenților
fitopatogeni;
- Se vor executa la timp, ori de câte ori este nevoie și de calitate lucrările de
îngrijire și conducere a arboretelor. În suprafețele în care, deși erau necesare, nu s-au executat
curățiri și/sau rărituri de o perioadă mai îndelungată, este preferabil să se intervină cu astfel
de lucrări cu intensități mai mici, dar mai frecvent;
- Se va valorifica la maximum calitatea fagului de a se regenera natural din sămânță
bine și foarte bine. Acolo unde, în regenerarea naturală, fagul tinde să devină specie invadantă
(diverse amenstecuri ale acestuia cu molidul și/sau bradul), compoziția viitorului arboret se va
realiza încă din faza de semințiș-nuieliș, la adăpostul arboretului bătrân (sub masiv), prin
ținerea sub control a fagului (reducerea, prin recepare, a numărului exemplarelor de semințiș
de fag), în caz contrar se poate ajunge la o conpoziție a viitorului arboret, departe de cea a
tipului natural-fundamental de pădure, implicit a habitatului respectiv;
- În cazul regenerărilor artificiale (plantații integrale sau completări în regenerarea
naturală ce nu a realizat starea de masiv), se vor utiliza numai puieți obținuți din material
seminologic de origine locală (din rezervațiile ocolului sau din alte arborete valoroase din
vecinătate ce și-au dovedit, în timp, rezistența la numeroșii factori destabilizatori din zonă).
Această prevedere trebuie să aibă caracter obligatoriu în suprafețele în care, din cauza unor
factori destabilizatori (vânturi puternice, căderi abundente de zăpadă, atacuri de dăunători,
uscări, etc.) pădurea a fost înlăturată, în vederea refacerii/reabilitării acelei porțiuni de habitat
(ecosistem) ce a fost distrusă/destabilizată;
- Diminuarea (eliminarea este imposibilă) efectelor acțiunilor negative ale factorului
antropic, prin:
- diminuarea la maxim, până la eradicare, a tăierilor în delict;
-evitarea pășunatului în pădure și reducerea la minim a trecerii turmelor de
animale prin pădure;
- În procesul de recoltare a masei lemnoase, se interzice „corhănirea”, ca și
colectarea concentrată a arborilor prin târâre, mai ales pe linia de cea mai mare pantă a
terenurilor cu înclinare mare;
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- În toate categoriile de lucrări ce presupun extrageri de masă lemnoasă (lucrări de
îngrijire, tăieri de regenerare, tăieri de igienă, etc.) se vor respecta toate regulile referitoare la
recoltarea masei lemnoase, spre a se evita rănirea arborilor remanenți (ce rămân „pe picior”),
a celor din suprafața exploatată cât, mai ales, a celor limitrofi drumurilor de scos-apropiat,
aceasta și prin îmbunătățirea tehnicilor de exploatare și urmărirea respectării întocmai a
acestora.
3.2.1.3.

Habitatul 91E0* Păduri aluvi ale cu Alnus glutino sa și

Frax inus excel sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

- Arboretele cu o pondere prea mare (peste normal) a speciilor de amestec și/sau cu
elemente de arboret din specii pioniere (arboretele parțial derivate), prin toate intervențiile ce
se vor face, vor fi astfel conduse încât să realizeze, sau cel puțin să se apropie, cât mai mult,
de compoziția tipului natural de pădure în momentul ajungerii la exploatabilitate;
- Se va urmări, sistematic, evoluția populațiilor de insecte dăunătoare și agenți
fitopatogeni. În cazul unor înmulțiri simțitoare, se vor combate prompt, pe cât posibil pe cale
biologică sau integrată, în caz de necesitate se vor executa toate măsurile fitosanitare
considerate necesare pentru prevenirea înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a
agenților fitopatogeni;
- Se vor executa la timp, ori de câte ori este nevoie și de calitate lucrările de
îngrijire și conducere a arboretelor. În suprafețele în care, deși erau necesare, nu s-au executat
curățiri și/sau rărituri de o perioadă mai îndelungată, este preferabil să se intervină cu astfel de
lucrări cu intensități mai mici, dar mai frecvent;
- În cazul regenerărilor artificiale (plantații integrale sau completări în regenerarea
naturală ce nu a realizat starea de masiv), se vor utiliza numai puieți obținuți din material
seminologic de origine locală (din rezervațiile ocolului sau din alte arborete valoroase din
vecinătate ce și-au dovedit, în timp, rezistența la numeroșii factori destabilizatori din zonă).
Această prevedere trebuie să aibă caracter obligatoriu în suprafețele în care, din cauza unor
factori destabilizatori (vânturi puternice, căderi abundente de zăpadă, atacuri de dăunători,
uscări, etc.) pădurea a fost înlăturată, în vederea refacerii/reabilitării acelei porțiuni de habitat
(ecosistem) ce a fost distrusă/destabilizată;
- Diminuarea (eliminarea este imposibilă) efectelor acțiunilor negative ale factorului
antropic, prin:
- diminuarea la maxim, până la eradicare, a tăierilor în delict;
- evitarea pășunatului în pădure și reducerea la minim a trecerii turmelor de
animale prin pădure;
- În toate categoriile de lucrări ce presupun extrageri de masă lemnoasă (lucrări de
îngrijire, tăieri de regenerare, tăieri de igienă, etc.) se vor respecta toate regulile referitoare la
recoltarea masei lemnoase, spre a se evita rănirea arborilor remanenți (ce rămân „pe picior”),
a celor din suprafața exploatată cât, mai ales, a celor limitrofi drumurilor de scos-apropiat,
aceasta și prin îmbunătățirea tehnicilor de exploatare și urmărirea respectării întocmai a
acestora.
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3.2.1.4.

Habitatul 9410 Păduri acidofile de molid (Picea)
din etajul montan până în cel alpin
de tip Vaccinio - Piceetea

Pe lângă măsurile precizate la primele 3 habitate, în cazul acestuia trebuie avut în
vedere, în mod deosebit, și la următoarea:
- Se va promova semințișul de rășinoase (molid și/sau brad), mai ales în
amestecurile acestora cu fagul, unde această specie, datorită faptului că beneficiază de o
regenerare naturală din sămânță foarte bună, poate deveni specie invadantă.

3.3.

Măsuri propuse pentru minimizarea impactului
amenajamentului asupra speciilor de păsări
de interes comunitar, din zona studiată

Pentru a se evita producerea de schimbări majore/fundamentale în ceea ce privește starea
de conservare a populațiilor de specii de pădure de interes comunitar pentru care s-a constituit situl
ROSPA0089 Obcina Feredeului („Arie de protecție specială avifaunistică”), din zona de
suprapunere a acestuia peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Vama,
se vor avea în vedere următoarele:
1. Se va realiza o zonare adecvată pentru suprafața în care se protejează un anumit
habitat sau anumite specii de păsări, zonare care, pe lângă categoriile funcționale stabilite în
vederea adoptării, pe niveluri de intervenție, a categoriilor de lucrări forestiere și a activităților
de turism/recreative, va include și categorii funcționale pentru habitatele și/sau speciile
protejate, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare;
2. Oricare ar fi categoria de lucrări prevăzută în amenajamente (lucrări de îngrijire,
tăieri de regenerare, de conservare, de igienă, etc.), la extragerea materialului lemnos vizat
se vor conserva/păstra:
- exemplarele izolate mature, uscate sau în descompunere, care formează
habitatul potrivit pentru păsările de interes comunitar din zonă;
- arborii cu scorburi în care cuibărește majoritatea păsărilor protejate;
- arborii mari și, în limita posibilităților, pâlcuri mici din preajma acestora, dacă
se dovedește că sunt ocupați, cu regularitate, de păsările răpitoare, în timpul
cuibăritului;
3. La executarea oricăror lucrări se va păstra o distanță adecvată de micile
suprafețe în care s-a identificat prezența unor specii rare sau periclitate, pentru a nu le
perturba;
4. Lucrările silvice se vor executa într-o perioadă de timp cât mai scurtă și printr-o
rotație ciclică, în timp și spațiu, a zonelor cu grade diferite de intervenție, în vederea
deranjării pe perioade cât mai mici a speciilor protejate (chiar dacă intervențiile în aceeași
suprafață vor fi mai numeroase);
5. Se va adapta periodizarea lucrărilor silvice, așa încât să se evite interferența lor
cu sezonul de reproducere a speciilor protejate.
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În acest sens, se va avea în vedere ca anumite lucrări (plantaţii, recoltări de masă
lemnoasă, etc.), ce presupun prezenţa în zonă, perioade mai îndelungate, a unui număr mare de
lucrători şi/sau utilaje zgomotoase, poluante, distrugătoare a stratelor superficiale de sol şi/sau a
vegetaţiei instalate aici, să se facă astfel încât să nu se perturbe viaţa sălbatică din zonă şi
înmulţirea speciilor protejate, putându-se ajunge, în anumite cazuri - perioada de cuibărit, în cazul
de față, până la interzicerea efectuării lucrării respective în acea perioadă.
6. Se va evita efectuarea simultană a anumitor lucrări (în deosebi exploatări de
masă lemnoasă) pe suprafețe învecinate, în vederea existenței unor spații liniștite de retragere
temporară (de adăpost pentru timp scurt) pentru speciile protejate, în preajma zonelor în
care viețuiesc în mod normal;
7. Depozitarea resturilor de exploatare (fie și temporară) se va face în locuri bine
stabilite, nu la întâmplare;
8. Nu se vor amplasa drumuri de acces și/sau rampe de încărcare în zonele de
cuibărit sau de rezidență a păsărilor protejate.

3.4. Monitorizarea implementării măsurilor
de minimalizare a impactului amenajamentului asupra
speciilor de păsări de interes comunitar din situl
ROSPA0089 Obcina Ferdeului, propuse în prezentul studiu
Punerea în practică a soluțiilor tehnice din amenajament (activitățile de execuție a
lucrărilor silvice prevăzute), trebuie să fie monitorizată, permanent, de un specialist, care să se
asigure că sunt respectate atât tehnicile de execuție a fiecărei lucrări în parte (conform
instrucțiunilor în vigoare), cât și măsurile propuse, prin prezentul studiu, de minimalizare a
impactului amenajamentului asupra speciilor și/sau habitatelor protejate.





- 85 -

4. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI
ASUPRA HABITATELOR / SPECIILOR DE INTERES
COMUNITAR ÎN PERIOADA DE APLICARE A
AMENAJAMENTULUI
1. Analizând funcțiile ecologice și social-economice stabilite pădurii prin
amenajament (obiectivele asumate) se constată că acestea sunt în concordanță cu obiectivele
generale ale rețelei Natura 2000 (conservarea pe termen lung a speciilor și/sau habitatelor de
interes comunitar).
În cazul habitatelor forestiere (în care viețuiesc și se înmulțesc păsările de interes
comunitar protejate – existența acestora este datorată însăși existenței habitatelor respective),
planurile de amenajament au ca obiectiv asigurarea continuității pădurii (implicit a habitatelor
respective, cu tipurile de pădure natural fundamentale definitorii fiecăruia), menținerea funcțiilor
de protecție, ecologice și economice ale acesteia, așa cum au fost stabilite prin încadrarea în grupe
și categorii funcționale, precum și în subunități de protecție și producție.
Obiectivele asumate prin amenajament contribuie, prin soluțiile tehnice adoptate, la
asigurarea integrității și la conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere, implicit a rețelei
Natura 2000.
2. Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafață din
habitatele de interes comunitar, sau din cele ce asigură existența/rezidența unor specii de interes
comunitar (în cazul de față specii de păsări de pădure).
3. Lucrările prevăzute în amenajament nu afectează negativ semnificativ starea de
conservare a habitatelor forestiere pe termen mediu și lung, ca atare nu au un impact negativ
semnificativ asupra păsărilor de interes comunitar.
4. Anumite categorii de lucrări silvice (lucrările de îngrijire și conducere a
arboretelor – curățiri, rărituri, etc.) au un aport benefic în menținerea și/sau îmbunătățirea stării
de conservare.
5. Soluțiile tehnice adoptate (lucrările prevăzute), pe termen scurt, contribuie la
modificarea, pentru o scurtă perioadă de timp, a microclimatului local, respectiv a condițiilor de
biotop, datorită modificărilor structurale, orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale,
regim de lumină diferențiat, circulație diferită a aerului, etc.).
6. Având în vedere etologia speciilor și regimul trofic specific, se consideră că
gospodărirea pădurilor din zonă nu poate cauza schimbări majore/fundamentale în ceea ce
privește starea de conservare a populațiilor de păsări de interes comunitar.
7. În situația în care toate amenajamentele întocmite pentru habitatele forestiere din
„Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0089 – Obcina Feredeului” și ROSCI0328 –
Obcinele Bucovinei au fost întocmite în conformitate cu toate normele tehnice silvice în vigoare și
ținând cont de realitățile din teren, putem estima că IMPACTUL CUMULATIV AL
AMENAJAMENTELOR ASUPRA INTEGRITĂȚII SITURILOR ROSPA0089 ȘI ROSCI0328
ESTE NESEMNIFICATIV.
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Curriculum vitae
Europass
INFORMAŢII PERSONALE

Ailenei Costel-Radu
Str. Tipografilor, nr 6, 600244, Bacau, (România)
0755 802178
raduailenei@yahoo.com

PROFILUL PERSONAL

Grad profesional actual: inginer sef silvic, gradatia II.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
06/2014–Prezent

Sef proiect
Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură Marin Dracea, secția Roman
(România), pentru ocoalele silvice: O.S: Bicaz, O.S. Flămânzi, O.S. Moldovița, O.S.
Comănești, O.S. Mănăstirea Cașin, O.S. Livezi, O.S. Zeletin, O.S. Borca, O.S. Dolhasca
Memoriu de Mediu pentru O.S. Dolhasca
Studii de Evaluare Adecvată pentru O.S. Fălticeni
Rapoarte de Mediu pentru O.S. Fălticeni

12/2011–06.2014

Inginer Silvic
Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură Marin Dracea, secția Roman
(România), inginer proiectant în amenajarea pădurilor la ocoalele silvice: O.S. Tarcău, O.S.
Tulgheș, O.S. Pașcani, O.S. Moinești

06.2001–11.2011

Inginer Silvic
S.C. DENDRO-PROIECT S.R.L. Bacau, Bacau (România)

02.2006–12.2008

Inginer Silvic
S.C. PASSILVA PROIECT S.R.L. Huşi, Vaslui (România)

02.2001–06.2001

12.2000–02.2001

Inginer Silvic
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic Şi Vânătoare (I.T.R.S.V.) Bacău
Şef de Ocol de Regim Silvic Bacău
Inginer silvic
Institutul Silvic Teritorial (I.S.T.) – Iaşi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1994–1999

Diploma de Licenta
Facultatea de Silvicultura, Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava (România)

1990–1994

Diploma de Bacalaureat
Liceul de Informatică "Grigore C. Moisil", Iași, Iași (România)
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COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

Ascultare

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

franceză

C1

B2

B2

B2

engleză

C1

B2

B2

C1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Alte competenţe

Cunostinte operare PC: - sisteme de operare Windows;
- utilizare programe Microsoft Office.

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Stagiu militar satisfacut

22.02.2000 - 25.08.2000

Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului.
- Atestat nr. 23/06.10.2010 ca șef de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor.
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