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CAP. I VALORI RIDICATE DE CONSERVARE
I)

Prezentare generala a conceptului si categoriilor de Paduri cu Valoare Ridicata de Conservare (VRC)*

Conceptul de „păduri cu valoare ridicată de conservare (VRC)” se regăseşte în cadrul Principiului 9 din standardul de certificare Forest Stewardship
Council® (FSC®). Acest principiu se referă strict la anumite păduri care îndeplinesc funcţii critice din anumite puncte de vedere - ecologic, social,
cultural. Asadar VRC nu se refera numai la valorile de biodiversitate ci poate cuprinde orice alte atribute critice ale padurii.
Evaluarea suprafetelor forestiere in vederea identificarii Padurilor cu Valoare Ridicata de Conservare este obligatorie pentru orice paduri incluse in
procesul de certifiare.
In cadrul procesului de certificare a padurilor in sistem FSC, la care OS Codrii Verzi se angajeaza, este importanta si obligatorie nu numai identificarea
VRC ci si gestionarea corespunzatoare a acestora astfel încât să se menţină şi/sau creasca valorile identificate. De asemenea se are in vedere
implementarea unui program de monitorizare care să urmărească realizarea acestor obiective.
In functie de rolul acestora si de atributele specifice au fost constituite sase categorii de paduri cu valoare ridicata de conservare (VRC). Unele
categorii sunt delimitate in subcategorii pentru o diferentiere mai clara in functie de atributele caracteristice.

Categoriile de Paduri cu Valoare Ridicata de Conservare
VRC 1. Păduri care conţin Concentrații de biodiversitate (incluzând specii endemice, rare, amenințate sau periclitate) semnificative la nivel
global, regional sau național.
VRC 1.1
Păduri din rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale, suprafeţe declarate monumente
ale naturii şi zone de protecţie integrală sau zone de protecţie strictă din ariile naturale
protejate conform Legii 49 /2011 şi O.U.G. 57/2007.

VRC 1.2
Păduri care constituie habitate pentru speciile de plante rare, ameninţate, periclitate sau endemice.
VRC 1.3
Păduri care asigură adăpost pentru specii ce se găsesc în concentraţii critice în anumite momente esentiale ale existenţei lor
VRC 2. Peisaje forestiere extinse, semnificative la nivel global, regional sau național, în care există populaţii viabile ale speciilor autohtone în
forma lor naturală din punct de vedere al distribuţiei şi densităţii
Peisaje forestiere întinse, semnificative la nivel global, regional sau naţional, care păstrează caracteristicile (structuri, compoziţii, procese)
ecosistemelor naturale inclusiv populaţii viabile ale speciilor autohtone în forma lor naturală din punct de vedere al distribuţiei şi densităţii.
VRC 3. Păduri ce cuprind ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate
A. PĂDURI, RARIŞTI DE ARBORI, TUFĂRIŞURI ŞI COMPLEXE DE VEGETAŢI E LEMNOA SĂ CU ALTE TIPURI DE VEGETAŢIE
A.1. Complexe de păduri cuprinzând rarişti de arbori, tufărişuri şi mlaştini oligotrofe şi
eutrofe;
A.2. Complexe de rarişti de arbori şi tufărişuri în etajul subalpin;
A.3. Complexe de păduri şi rarişti de arbori şi tufărişuri din silvostepă şi stepă, cu compoziţie naturală cel puţin a arboretului, inclusiv ochiurile cu
vegetaţie stepică din cuprinsul lor;
A.4 Complexe de păduri, rarişti de arbori, tufărişuri şi vegetaţie ierboasă psamofilă pe nisipurile marine sau continentale.
B. PĂDURI ŞI TUFĂRIŞURI RARE, RELICTARE, AMENINŢA TE SAU PERICLITATE
B.1. Păduri şi tufărişuri rare (de regulă periclitate);
B.2. Ecosisteme forestiere relictare (şi rare şi periclitate);
B.3. Păduri şi tufărişuri periclitate antropic.
C. ECOSISTEME FORESTIERE NATURALE CU O MARE COMPLEXITATE
COMPOZIŢIONALĂ ŞI STRUCTURALĂ
D. ECOSISTEME FORESTIERE CU CARACTER PRIMAR

VRC4. Păduri care asigură servicii de mediu esenţiale în situaţii critice (inclusiv protecţia surselor de apă, controlul eroziunii, combaterea poluării,
etc.)
VRC 4.1 următoarele păduri din fondul forestier naţional:
a. pădurile situate în perimetrele de protecţie a izvoarelor, zăcămintelor şi surselor de apa minerală ce constituie surse de apă potabilă pentru
comunităţile din zonă precum şi pădurile situate pe versanţii direcţi ai lacurilor de acumulare şi naturale ce constituie surse de apă potabilă pentru
comunităţile din zonă.
b. păduri din bazinele hidrografice torenţiale sau cu transport excesiv de aluviuni.
c. păduri ripariene cu rol de protecţie a malurilor cursurilor de apă şi reducerea efectelor inundaţiilor;
VRC 4.2 pădurile din fondul forestier supus evaluării,care sunt deosebit de vulnerabile la eroziune, avalanşe, alunecări de teren sau sedimentare, în
cazul în care pot fi afectate fundamental resursele de sol, sănătatea şi modul de viaţă al comunităţilor locale, infrastructura importantă, sau alte
VRC-uri.
VRC 4.3 următoarele păduri din fondul forestier supus evaluării:
a. benzi de pădure situate în jurul terenurilor agricole din zone cu fenomene care influenţează negativ producţia agricolă.
b. păduri care asigură protecţia împotriva poluării atmosferice sau a solului.
VRC 5. Păduri esenţiale pentru satisfacerea necesităţilor de bază ale comunităţilor locale
Pădurile ce satisfac necesităţile de bază ale comunităţilor locale:
a. energie pentru încălzirea locuinţelor şi gătit;
b. materiale de construcţie a caselor şi dependinţelor;
c. materie primă pentru obţinerea de produse ce asigură veniturile necesare subzistenţei populaţiei.
Padurile sunt incadrate ca VRC categoria 5 atunci când pentru situaţiile menţionate, nu este fezabilă procurarea resurselor din alte locaţii (nu exista
alternative fezabile).
VRC 6. Păduri esenţiale pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau a unei zone
Păduri a căror valoare este esenţială pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau a unei zone. Astfel de păduri sunt:
a. păduri de care se leagă obiceiuri şi sărbători locale ce se desfăşoară tradiţional în spaţiul pădurii;

b. păduri simbol evocate în opere literare sau legende;
c. păduri din vecinătatea unor monumente istorice sau comunităţi religioase declarate monumente istorice şi/sau culturale;
d. păduri ce fac parte din peisaje cu valori ecologice, spirituale recunoscute ca fiind semnificative la nivel regional sau naţional.

II)
Metodologia de identificare. Procesul de evaluare.
În scopul identificării prezenţei Valorilor Ridicate de Conservare s-au parcurs urmatoarele etape succesive:
II.1) Planificarea procesului. Ca prim pas, administratorul /proprietarul de pădure a agreat echipa de evaluare pentru identificarea valorilor
ridicate de conservare. Aceasta include specialişti din structura proprie şi alţi specialişti considerandu-se necesara o expertiză auxiliară avand in
vedere complexitatea VRC-urilor potentiale (de exemplu speciile de plante în cazul VRC 1.2; speciile de animale sau păsări VRC 1.3; habitatele
forestiere rare, ameniţate sau periclitate în cazul VRC 3). S-a considerat ca o evaluare completă (i.e. ultima fază a evaluării) nu se poate face fără
specialişti biologi (fiind identificate păduri cu rol important pentru biodiversitate).
Consideraţii cheie în faza de planificare:
• Formarea echipei de specialişti din cadrul si din afara organizaţiei;
• Consultarea echipei formate în vederea identificării surselor necesare pentru evaluarea preliminară (amenajamente silvice, hărţi
tematice, documentatii privind instituirea ariilor protejate, diverse studii de teren);
• Identificarea factorilor interesaţi din zona supusă evaluării şi consultarea lor referitor la existenţa pădurilor cu valoare ridicată de
conservare.
II.2) Evaluarea preliminară a avut rolul de a acţiona ca un „filtru”, pentru a exclude rapid toate acele păduri care cu siguranţă nu conţin VRC
şi pentru a identifica pădurile care conţin sau ar putea conţine anumite VRC. În acest mod eforturile ulterioare (mai detaliate) de confirmare sau
infirmare a prezenţei VRC s-au concentrat doar pe o parte din suprafaţa forestieră luată în studiu, reducând costurile procesului şi durata acestuia.
Această fază preliminară se bazează pe evaluarea datelor din diversele surse existente identificate de către echipa de specialişti. În general
reprezintă o fază de birou a procesului şi implică consultarea în principal a următorelor surse (bineînţeles şi a altor surse după caz):
• Amenajamente silvice şi hărţile amenajistice la nivel de unitate de producţie din cadrul ocolului silvic – reprezintă baza de pornire pentru o
evaluare a pădurilor cu VRC. Pentru a simplifica procesul, acolo unde a fost posibil, a fost făcută o corespondenţă a VRC cu categoriile
funcţionale pentru incadrarea arboretelor conform Normelor Tehnice pentru Amenajarea Padurilor;
• Studii biologice, lucrări de specialitate;
• Planuri de management cinegetic /evaluările anuale ale efectivelor speciilor de vânat;
• Planuri de management al ariilor protejate;
• Inventare ale biodiversităţii, studii/formulare de fundamentare a statului de arie protejată
• Hărţi ale ariilor protejate din România, hărţi cu folosinţa terenurilor, hărţi geologice şi pedologice, hărţi ale vegetaţiei.
• Întâlniri cu principalii factori interesaţi (proprietari, administratori, instituţii ale statului, unităţi de învăţământ şi cercetare, ONG-uri etc.)
În urma evaluării preliminare suprafaţa forestieră parcursă se împarte în trei categorii:
• Paduri in care nu s-au identificat Valori Ridicate de Conservare
• Paduri in care s-au identificat Valori Ridicate de Conservare
• Paduri in care exista potenţial cu Valoare Ridicată de Conservare
Ultima categorie (i.e. potenţial VRC) necesită evaluare în teren pentru confirmare/infirmare şi ca urmare, pentru acest caz mai este necesară încă
o etapă: evaluarea completă.

II.3) Evaluarea completă. Acolo unde evaluarea preliminară a indicat doar faptul că este posibil ca o VRC să fie prezentă, a fost necesara o
evaluare completă, care să confirme sau să infirme existenţa valorilor ridicate de conservare.
Acest proces de evaluare completă a necesitat repetate deplasări în teren cu implicarea de specialişti biologi.
Procesul de evaluarea VRC s-a realizat in cadrul unor procese participative, implicând consultarea factorilor interesaţi din zonă si la nivel
regional: Administratia OS Codrii Verzi, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Pitesti, USAMV Cluj-Napoca, APM Pitesti, reprezentati ai
comunitatilor locale, Universitatea Babes Bolyai, Muzeul Judetean Arges, ONG-uri de profil, cercetatori de specialitate etc.
Evaluarea VRC sa facut pe baza prevederilor NFSS pentru Romania si a recomandarilor prevazute in „Ghidul Practic pentru identificarea si
managementul padurilor cu valoare ridicata de conservare” editia 2013 coordonat de WWF pe baza ghidului general dezvoltat de compania de
consultanta Proforest in 2005.
Pentru arboretele identificate ca VRC s-au stabilit in detaliu, in cadrul unor discutii consultative mixte, recomandari privind modul de gestionare
si monitorizare in vederea sporirii si mentinerii Valorilor Ridicate de Conservare.
Important de mentionat este faptul ca procesul de evaluare a VRC este unul deschis, astfel incat toate observatile bine fundamentate in acest sens
sunt binevenite si vor fi luate in considerare pentru gospodarirea durabila a ecosistemelor foresiere.

III) PADURI CU VALOARE RIDICATA DE CONSERVARE IDENTIFICATE
IN RAZA OS CODRII VERZI
VRC 1. Păduri care conţin Concentrații de biodiversitate (incluzând specii endemice, rare, amenințate sau periclitate) semnificative la nivel
global, regional sau național.
VRC 1.1 Păduri din rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale, suprafeţe declarate monumente ale naturii şi zone de protecţie integrală sau zone de
protecţie strictă din ariile natural protejate conform Legii 49 /2011 şi O.U.G. 57/2007.
In urma evaluarilor nu au fost identificate VRC 1.1 in suprafetele incluse in certificare administrate de OS Codrii Verzi. In aceste suprafete nu
s-au constituit arii protejate prin legislatie nationala sau locala.
VRC 1.2 Păduri care constituie habitate pentru speciile de plante rare, ameninţate, periclitate sau endemice.
In cuprinsul OS Codrii Verzi au fost identificate specii de flora protejate prin lege (vezi Studiul de Biodiversitate, 2015). Majoritatea acestora nu
indeplinesc conditiile de VRC, sunt insa inregistrate ca elemente de biodiversitate importante, cartate si monitorizate. Principiul 6 (Impactul asupra
mediului) se referă la speciile rare, ameninţate sau periclitate în general. Padurile cu valoare ridicata de conservare se referă doar la acele suprafeţe
forestiere care conţin concentraţii deosebite de specii rare sau ameninţate. În plus sunt incluse aici şi speciile endemice.
In cazul speciilor care se regasesc in Anexa 1 a Ghidului de identificare si management al VRC, (4 specii de orhidee: Ophrys apifera, O. fuciflora,
O. scolopax si O. insectifera), acestea sunt avute in vedere ca potentiale VRC, urmand ca decizia privind indeplinirea pragului de declarare ca VRC
sa fie luata in urma evaluarilor si monitorizarilor efectuate de personalul silvic precum si prin implicarea expertilor din afara ocolului.
In suprafetele cu potential VRC se va aplica principiul precautiei in luarea deciziei de management.
In urma efectuarii studiului VRC nu au fost identificate VRC 1.2, urmand ca procesul de evaluare si monitorizare sa continue

VRC 1.3 Păduri care asigură adăpost pentru specii ce se găsesc în concentraţii critice în anumite momente esentiale ale existenţei lor
Identificarea VRC 1.3
Suprafetele supuse certificarii au fost analizate in baza: (i) analizei amenajamentelor silvice si a planului de management al Sitului Natura 2000
Muntii Fagaras; (ii) evaluarilor pe teren a personalului silvic; (i) consultarii /implicarii (i.e. interviuri) a factorilor interesati relevanti (e.g. gestionarii
fondurilor de vanatoare, administratori /custozi de arii protejate).
Constituire VRC 1.3 (localizare & cartare)
Propunerile de constituire a VRC 1.3. au luat in considerare (i) particularitatile ecologice ale
speciilor in situatiile de concentrare temporara critica (ii) factorii de risc la adresa favorabilitatii acestor situri, respectiv (iii) strategiile de management
preconizate pentru mentinerea /imbunatatirea conditiilor impuse de necesitatea pastrarii conditiilor privind utilizarile sezonale critice.
S-a propus constituirea ca VRC 1.3 a acelor paduri considerate a fi esentiale pentru mentinerea utilizarii sezonale critice, prin asigurarea menținerii
conditiilor și resurselor de care acestea depind.
Evidenta VRC 1.3 identificare
Sunt identificate si desemnate VRC 1.3 urmatoarele obiective de protejat /utilizare sezonala critica:
A. Zone de „rotit” pentru cocosul de munte
A.1 Descrierea valorilor.
Cocoșul de munte necesită o serie de resurse de habitat care îi favorizează prezența: tufe de afin și plante ierboase pentru hrană, insecte pentru pui,
strat dens de puieți sau tufărișuri pentru adăpost, arbori bătrâni cu ramuri orizontale pentru odihnă și zone deschise pentru zbor. Aceste resurse le
găsește în păduri de conifere bătrâne cu structură mozaicată. Perioada de împerechere la cocoșul de munte începe în martie și durează până la începutul
lunii iunie. În această perioadă are loc rotitul, care reprezintă comportamentul de curtare. Frecvent în zonele de rotit se adună mai mulți masculi.
Femela depune în cuib timp de 10 zile 5 - 12 ouă. La începutul clocitului femelele sunt foarte sensibile la disturbări, astfel încât părăsesc cuibul foarte
repede. Pe măsură ce incubația avansează, cuibul va fi părăsit doar dacă factorul disturbator este foarte aproape. Puii eclozionează la 26 - 28 de zile.
Timp de 14 zile ei sunt dependenți de femelă care îi hrănește și îi apără de frig.
A.2 Amenintari:
➢ deranjul (prin activitati silvice, off roar, etc) in perioada „rotitului” si a cuibaritului
➢ modificari radicale ale structurii relativ pluriene /mozaicate a arboretelor;

➢ aplicarea taierile de conservare orientate spre scopuri comerciale;

A.3 Masuri de management:
Tipul II functional (TII) - regim de conservare fiind recomandate:
✓ restrictionarea oricaror activitati silvice in perioada martie – iunie.
✓ restrictionarea activitatilor turistice /off road in perioada martie – iunie.
✓ lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor orientate spre formarea de compozitii diverse si structuri relativ pluriene;
✓ taieri de conservare /taieri de igiena cu intensitati temeinic justificate si orientate doar spre maximizarea functiilor atribuite.
A.4 Evidenta VRC 1.3 (zone de rotit cocos de munte) identificate:

U.P.

u.a.

S (ha)

I Topologel

21

27.0

I Topologel
I Topologel

35 B
34 B

38.7
26.2

B. Refugii de iernare pentru capra neagră
B.1 Descrierea valorilor.
Caprele negre utilizeaza o varietate de habitate: pajiştile alpine pe versanţii abrupţi, stâncării şi grohotişuri, păduri de conifere şi de amestec. Indeosebi
în iernile grele (strat gros de zapadă pe o perioadăîndelungată) coboară la altitudini mai mici în căutare de hranăşi adăpost. În acest context anumite
păduri aflate în apropierea golurilor şi stâncăriilor alpine din masivele muntoase (acolo unde există specia) sunt importante pentru menţinerea unor
populaţii viabile de capră neagră. Aceste zone sunt utilizate pentru adăpost pe perioade cu condiţii meteo vitrege, ocazional pentru fătare şi de
asemenea se constituie ca rezevor de resurse trofice. Totodată deplasarea în aceste păduri permite contactul cu prădători ce asigură o selecţie naturală
a exemplarelor de capră neagră, proces necesar pentru menţinerea unei populaţii sănătoase.

B.2 Amenintari:
➢
➢
➢
➢

modificari radicale ale structurii relativ pluriene /mozaicate a arboretelor;
aplicarea taierile de conservare orientate spre scopuri comerciale;
deranjul (prin activitati silvice, vanatoare, turism, off roar, etc) in perioadele in care
zonele sunt utilizate ca refugiu /adapost: decembrie- martie.

B.3 Masuri de management:
Tipul II functional (TII) - regim de conservare fiind recomandate:
✓ restrictionarea oricaror activitati silvice in perioada decembrie – martie.
✓ restrictionarea activitatilor turistice /off road sau vanatoare in aceasta perioada
✓ lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor orientate spre formarea de compozitii diverse si structuri relativ pluriene;
✓ taieri de conservare /taieri de igiena cu intensitati temeinic justificate si orientate doar spre maximizarea functiilor atribuite.
A.4 Evidenta VRC 1.3 (refugiu capra neagra) identificate:
U.P.

u.a.

S (ha)

I Topologel

21

27.0

I Topologel
I Topologel
I Topologel
I Topologel

35 B
34 B
30 D
33 E

38.7
26.2
5.0
5.4

VRC 2. Peisaje forestiere extinse, semnificative la nivel global, regional sau național, în care există populaţii viabile ale speciilor autohtone în
forma lor naturală din punct de vedere al distribuţiei şi densităţii
In urma evaluarilor nu au fost identificate VRC 2 in suprafetele incluse in certificare administrate de OS Codrii Verzi.

VRC 3. Păduri ce cuprind ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate
Habitate identificate
B3.2. Păduri galerii de Alnus glutinosa de pe malurile râurilor din regiunea de deal
B3.3. Păduri de Alnus incana de pe râurile de munte
Pădurile ripariene (din lungul luncilor de râu /albia minora) au un rol foarte important din punct de vedere ecologic, nu atât datorită numărului de
specii de plante sau rarității acestora, cât si din perspectiva rolului lor de coridor ecologic. De asemenea ele sunt un habitat important pentru mamifere
mici, păsări și foarte multe specii de nevertebrate. Nu este de neglijat rolul lor în reglarea debitului solid (aluviunilor) și viiturilor râurilor.
Suprafete forestiere incluse in VRC 3B:
UA

Categ.
VRC

Sub-categ.
Pondere
cf. Anexa 4 u.a.
Ghid VRC

Suprafata
inclusa
ha

UP I Cerasus,
u.a. 22C

3B

B3.2

3%

0.6

3B

B3.2

9%

1.14

3B

B3.2

1%

0,03

3B

B3.2

1%

0,05

3B

B3.2

1%

0,03

UP I Gheboieni
u.a. 8E

3B

B3.2

100%

0.3

Arboret de anin
negru, 25 de ani

UP I Topologel
UP I Topologel

34 A
38 C

B3.3
B3.3

100%
100%

4,6
0,5

Arboret de anin alb
Arboret de anin alb

UP I Cerasus,
u.a. 20A
UP I Cerasus
u.a. 22D
UP I Cerasus
u.a. 21A
UP I Cerasus
u.a. 22B

Amenintari:
Factori antropici:

Detalii VRC

Arboret de anin
negru, 50 - 80 de ani

• Construirea si intretinerea drumurilor limitrofe (drumuri forestiere, cai de scos-apropiat);
• Pasunatul si traversarea habitatului in drum spre zonele de pasunat;
• Depozitarea reziduurilor menajere;
Factori abiotici si biotici:
• Viiturile puternice;
• Forma alungita si franjurata
• Intelenirea puternica a solului;
Masuri de conservare: Tipul II functional (TII) -regim de conservare.
• se va lasa o banda de neinterentie de 10 m in lungul cursului paraului;
• taierile de conservare vor avea un caracter prudent si nu va depasii 5% din vol
• daca se impune refacerea /substituirea TP se vor aplica taieri rase in benzi alterne;
• se va urmarii declansarea regenerarii naturale si promovarea nucleelor de semintis instalat;
• gestionarea adecvata a lemnului mort;
• se va evita amplasarea de cai de acces;
• interzicerea pasunatului;
• interzicerea depozitarii resturilor menajere;
• restrictionarea exploatarii resurselor minerale (a nisipurilor si pietrisului);

Fig. 1 - Ariniș negru din UP 1 Cerasus Budeasa, parcelele 22C și 20A.

Fig. 2 - Aegopodium podagraria este specia ierbacee tipică din subasmentul arinișurilor negre bine conservare. Specia este abundentă în parcelele silvice amintite mai sus.

E1.9. Păduri de şleau cu Quercus robur, Tilia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia din Muntenia
Pădurile de șleau din arealul de câmpie se disting prin bogăția lor de specii vegetale, constituind habitate forestiere cu o biodiversitate ridicată,
deosebit de valoroase. Astfel sunt masivele forestiere dintre cursul Ialomiței și cel al Cricovului, din bazinul Crivățului. Amestecul de stejar
pedunculat, gorun, tei argintiu, carpen, frasin comun și frasin de câmpie este deosebit de interesant și valoros din punct de vedere ecologic.

UP/ua

Categ.
VRC

UP I Neagra u.a.
3C
4A
UP I Neagra u.a.
3C
4B
UP1 Neagra u.a.
3C
5A

Sub-categ.
Pondere
cf. Anexa 4 u.a.
Ghid VRC
%

Suprafata
inclusa
ha

E1.9

100%

37,1

E1.9

100%

3,1

E1.9

20%

4,4

Detalii VRC
Pădure
de
șleau
plurienă cu tei argintiu,
carpen,
stejar
pedunculat,
gorun,
frasin comun, frasin de
câmpie

Amenintari:
Factori antropici:
• Construirea şi intretinerea drumurilor limitrofe (drumuri forestiere, cai de scos-apropiat);
• Pasunatul si trecerea turmelor prin habitat;
• Exploatarea neraţională aproduselor nelemnoase.
• Factori abiotici si biotici:
• Doborâturi de vânt şi zăpadă

Masuri de conservare:
Tipul al II functional (TII) - regim de conservare.
• Descoplesiri, Curatiri, Rarituri;
• Taieri de Conservare;
• Mentinerea ecosistemelor;

Fig. 3 - Pădure de șleau de câmpie din UP 1 Neagra, parcela 5A.

Fig. 4 - Viola alba, toprașul alb, este o specie vernală care, când este prezentă în populații masive arestă o bună conservare a habitatelor forestiere din arealul Câmpiei Române.

VRC4. Păduri care asigură servicii de mediu esenţiale în situaţii critice (inclusiv protecţia surselor de apă, controlul eroziunii, combaterea poluării,
etc.).
In urma evaluarilor efectuate pe baza inregistrarilor din amenajamnetele silvice si a evaluarilor in teren, au fost identificate urmatoarele suprafete din
categoria VRC 4.2 a:

UP/u.a.

Categ.
VRC

Suprafata
u.a.

Detalii VRC

UP I Gheboieni
u.a. 11 D

4.2

0,4 ha

Eroziune & Alunecari active
Protectia resurselor de sol

UP

ua

S
(ha)

I Malureni

123 E

0,66

I Malureni

124 I

2,01

I Malureni

126 F

0,43

I Malureni

126 G

1,14

I Malureni

126 H

1,45

I Malureni

126 I

0,47

I Malureni

126 J

1,5

I Malureni

126 B

36,02

I Malureni

43,68

Obiectiv de
protejat
Resursele
de sol
Locuinte
intravilan
Resursele
de sol
Resursele
de sol
Resursele
de sol
Resursele
de sol
Resursele
de sol
Resursele
de sol

Elemente de
descriere
Alunecare
puternica
Terenuri
vulnerabile la
eroziune
Alunecare
mijlocie
Alunecare
mijlocie
Alunecare
mijlocie
Alunecare
mijlocie
Alunecare
mijlocie
Terenuri
vulnerabile la
eroziune

categ. fct.

Litiera

K

V
(ani)

LP
(cod)

1-2H

lipsa

0,4

5

Completari

1-2L

intrerupta
subtire

0,8

10

Curatiri

0,6

10

T. igiena

0,6

10

T. igiena

0,6

10

T. igiena

0,6

10

T. igiena

0,6

10

T. igiena

0,7

90

T. igiena

1-2H
1-2H
1-2H
1-2H
1-2H
1-2L

intrerupta
subtire
intrerupta
subtire
intrerupta
subtire
intrerupta
subtire
intrerupta
subtire
continua
normala

u.a.

S
(ha)

Categoria
functionala

Tip de padure
/habitat

II Trivale

68C

2,00

1-2A, 4B

5113

Starea favorabila de conservare a habitatelor:
Complexe de anin .

II Trivale

68D

2,10

1-2A, 4B

5113

Starea favorabila de conservare a habitatelor:

U.P.

Obiectiv de conservare

Masuri de management
Se vor evita orice intervenţii (i.e. vor fi restrictionate tăierile de arbori şi
arbuşti).
Lucrări speciale de conservare (conform tipului funcţional II) care să
permită menţinerea/refacerea stării favorabile de conservare a
ecosistemelor. Lucrarile vor viza mentinerea unei stari fitosanitare
corespunzatoare.

Amenintari:
➢
➢
➢
➢
➢

accelerarea fenomenelor de eroziune /alunecare;
periclitarea resurselor de sol;
aplicarea lucrarilor de ingrijire /taieri de conservare orientate spre scopuri comerciale;
practicarea pasunatului in aceste perimetre vulnerabile;
tehnologia & procesul de exploatare neadecvate conditiilor de mediu.

Masuri de conservare:
Tipul al II-lea functional (TII) -regim de conservare.
• Tehnologii de exploatare cu impact redus asupra solului (atelaje, sol inghetat sau acoperit cu strat de zapada);
• Taieri de conservare /taieri de igiena cu intensitati temeinic justificate si orientate doar spre maximizarea rolului de combatere a proceselor
erozionale
• Lucrari permise:
• lucrari de ingrijire;
• lucrari de ajutorarea regenerarii naturale;
• lucrari speciale de conservare
VRC 5. Păduri esenţiale pentru satisfacerea necesităţilor de bază ale comunităţilor locale
Padurile sunt incadrate ca VRC categoria 5 atunci când pentru situaţiile menţionate, nu este fezabilă procurarea resurselor din alte locaţii (nu exista
alternative fezabile).
In urma evaluarilor nu au fost identificate VRC 5 in suprafetele incluse in certificare administrate de OS Codrii Verzi

VRC 6. Păduri esenţiale pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau a unei zone. Sunt definite de existenţa unor monumente
istorice sau locaşuri de cult şi de pelerinaj în spaţiul pădurii supuse evaluării sau în imediata vecinătate a acesteia.
In urma evaluarilor nu au fost identificate VRC 6 in suprafetele incluse in certificare administrate de OS Codrii Verzi

CAP. II ELEMENTE DE BIODIVERSITATE

ANEXA REGISTRULUI DE EVIDENTA A ELEMENTELOR DE
BIODIVERSITATE
OCOLUL SILVIC CODRII VERZI

Consideratii generale.
Toate “elementele de biodiversitate”, ce se regasesc in prezentele liste, si sunt identificate in raza de activitate a structuriilor silvice se vor inregistra
in “Registrul de biodiversitate” si se vor marca pe harti.
Diferenţa dintre “elementele de biodiversitate” si “Padurile cu Valoare Ridicata de Conservare” constă în faptul că “elementele de biodiversitate”
se referă la aspecte legate de biodiversitate, în general, şi oriunde apar, pe cand “Padurile cu Valoare Ridicata de Conservare” se referă la acele
suprafeţe forestiere unde valorile au o importanță critică (i.e semnificativă la nivel global, regional, național), conducând astfel la soluții de
gestionare suplimentare, inclusiv consultări specifice, strategii de acţiune şi monitorizare

Clarificari privind completarea registrului de evidenta a elementelor de biodiversitate
Monitorizare4
Nr.
crt.

Elementul
biodiversitate
semnalat1

de
U.P

u.a

Responsabil

Data semnalării

Obiectiv protejat2

Observaţii3

2015

2016

2017

2018

2019

Se va completa după caz: (A) specia de interes conservativ; (B) tipul de habitat marginal (zone umede, stâncării, păduri ripariene,) sau (C) insule
de îmbatrânire
2
(A) În cazul speciilor se va preciza elementul de monitorizare : "zona de bârlog", "zona de cuibărire", "loc de pasaj" sau "loc de hrănire" etc; (B)
În cazul habitatelor marginale se va nota dacă este cazul constituirii unei zone tampon, respectiv parametrii acesteia (mod de amplasare şi
dimensionare); (C) in cazul insulelor de imbatranire se va preciza dupa caz, obiectuvul de conservare additional (antierozional, protectie izvor,
protective cuib, etc.)
3
Se vor nota (i) elemente de descriere sau justificări suplimentare (ex: numărul de indivizi, perioada de timp sau dacă sunt semnalate şi alte elemente
de bioviversitate în aceeaşi locaţie etc.), sau (ii) factorii de stres.
4
Se va nota : A- elementul este in activitate, exista sau este in stare de conservare favorabila, NA- daca elementul nu mai exista sau este in stare
nefavorabila de conservare.
1

2020

(A) Specii rare, amenintate sau periclitate ce necesita masuri minime de management ale acestora
1. Ursus arctos (ursul brun)
Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea infrastructurii de
transport). Deranj in perioda de reproducere.

Exemplar matur

Masuri de management:
Acolo unde se cunoaste locul barlogului, se recomanda instituirea unei zone tampon de liniste pe o raza de min 200 m, in perioada in care
barlogul este ocupat (decembrie - aprilie). In aceasta zona este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen lung.
Se recomanda instituirea unei zone de liniste (conform legii vanatorii 407 /09.11.2006) pe 10 % din totalul suprafetei forestiere administrate pe o
perioada de min. 5 ani. Totodata trebuie evitata taierea eventualilor pomi fructiferi.

Monitorizare:
Indicator: Barlog activ /Numarul de indivizi (ursoaica & numarul de pui – daca este cazul)
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: Noiembrie-Aprilie, inainte si dupa perioada de hibernare. Se vor evalua prezenta / numarul indivizilor pe baza urmelor din apropierea zonei
ce este considerata ca adapostind barlog de urs.
Periodicitatea: anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Barlog

Urme

(A) MAMIFERE

Barlog

Ursul brun ocupă o
varietate însemnată de
habitate.
Densitatea
urşilor
depinde
de
productivitatea habitatelor
ocupate. Deşi nu este un
animal
de
pădure,
persecuţia
umană
a
determinat ca în prezent să
fie răspândiţi mai ales în
zonele împădurite.

2. Canis lupus (lup)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport). Deranj in perioda de reproducere.

Exemplar matur

Masuri de management:
Unde specia este prezenta se recomanda instituirea unei zone de liniste (conform legii vanatorii 407 /09.11.2006) pe 10 % din totalul
suprafetei forestiere administrate pe o perioada de min. 5 ani.
Acolo unde se cunoaste locul vizuinei, se recomanda instituirea unei zone tampon de liniste pe o raza de min. 200 m, in perioada in care
vizuina este ocupata (inceputul lui februarie – sfarsitul lui iunie). In aceasta zona este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi
pe termen lung.

Monitorizare:
Indicator: Vizuina activa / Semne care indica prezenta speciei (urme, fecale, etc.)
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: ianuarie – iunie; de-a lungul acestui interval se va stabili daca vizuina identificata este activa sau nu. Se va evalua prezenta /
numarul (minim si maxim) indivizilor pe baza urmelor, lasaturilor, etc. din apropierea zonei ce este considerata ca adapostind vizuina de
lup.
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Vizuina

Urme

(A) MAMIFERE

Vizuina

Lupii populează cele mai diverse
tipuri de habitate, având o
capacitatea remarcabilă de
adaptare. Habitatul lupului a fost
descris ca şi orice loc unde
persecuţia umană este tolerabilă
şi unde există hrană. În general,
zonele împădurite sunt foarte
favorabile speciei, deşi lupul nu
este în primul rând un animal de
pădure.

3. Lynx lynx (râs)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport). Deranj in perioda de reproducere.

Exemplar matur

Masuri de management:
Unde specia este prezenta se recomanda instituirea unei zone de liniste (conform legii vanatorii 407 /09.11.2006) pe 10 % din totalul
suprafetei forestiere administrate pe o perioada de min. 5 ani.
Acolo unde se cunoaste locul vizuinei (adapostului), se recomanda instituirea unei zone tampon de liniste pe o raza de min. 300 m, in
perioada in care vizuina este ocupata (mijlocul lui februarie – sfarsitul lui august). In aceasta zona este de preferat ca structura padurii sa
ramana aceeasi pe termen lung.
Monitorizare:
Indicator: Culcus activ / Semne care indica prezenta speciei (urme, fecale, etc.)
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: februarie - august; de-a lungul acestui interval se va stabili daca adapostul identificat este activ sau nu. Se va evalua prezenta
speciei pe baza urmelor, lasaturilor, firelor de par, etc. din apropierea zonei ce este considerata ca adapostind culcusul.
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii / reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Vizuina

Urme

(A) MAMIFERE

Vizuina /Culcus
(Adapost)

Râşii se regăsesc mai ales în
pădurile cu populaţii însemnate
de ungulate. Acest lucru se
datorează faptului că râsul
vânează mai ales ungulate, dar
în arealele unde acestea sunt
mai puţin abundente, râşii se
bazează pe specii de pradă mai
mici. Râşii preferă ungulatele
cele mai mici disponibile într-un
anumit habitat.

4. Felis silvestris (pisică sălbatică)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).

Exemplar matur

Masuri de management:
Acolo unde se cunoaste locul vizuinei (adapostului), se recomanda instituirea unei zone de liniste pe o raza de min 100 m, in perioada
in care vizuina este ocupata (sfarsitul lui februarie – sfarsitul lui august).
Monitorizare:
Indicator: Vizuina activa
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: sfarsitul lui februarie – sfarsitul lui august; de-a lungul acestui interval se va stabili daca vizuina identificata este activa sau
nu. Se va evalua prezenta speciei (vizuina activa) pe baza urmelor, lasaturilor, etc. din apropierea zonei ce este considerata ca adapostind
vizuina.

Vizuina

Urme

(A) MAMIFERE

Vizuina (Adapost)

Pisicile sălbatice se regăsesc
mai ales în
păduri, în cele mai mari numere
în pădurile de foioase sau cele
mixte.
Zonele intens cultivate sunt de
obicei evitate.

5. Meles meles (bursuc)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea infrastructurii de
transport).

Exemplar matur

Masuri de management:
Acolo unde se cunoaste locul vizuinei, se recomanda instituirea unei zone de liniste permanenta (eliminarea totala a activitatilor
forestiere) pe o raza de min. 50 m, avand in vedere faptul ca o vizuina poate fi folosita ani la rand de generatii succesive.
Monitorizare:
Indicator: Vizuina activa (ocupata)
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: perioada de monitorizare poate fi de-a lungul intregului an, cu precadere primavara si toamna, cand poate fi evaluata prezenta
speciei in preajma vizuinei, pe baza urmelor, stabilind astfel daca vizuina este activa sau nu.
Periodicitatea: anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Vizuina

Urme

(A) MAMIFERE

Vizuina

Bursucul este animal de pădure
sau cel puțin de tufărișuri care
își poate camufla vizuina. În
păduri își allege locul galeriilor
la marginea pădurii, ca să fie
aproape de culturile agricole, de
unde își procură o parte din
hrană. O condiție de căpetenie
pentru un bun biotope este
posibilitatea săpării vizuinii.

6. Martes martes (jder de copac)

Biotop / Ecologie

Vizuina (adapost)

Jderul de copac este un locuitor
al pădurilor de mare întindere,
până la limita vegetației
forestiere, având arbori bătrâni,
scorboroși, în care își poate
amenaja un culcuș. Adeseori
însă se instalează în cuiburi de
veveriță, păsări răpitoare sau pur
și simplu la înfurcirea arborilor,
în grămezile de crengi sau în
clădirile forestiere parasite,
situate în pădure.

Exemplar matur

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan).
Masuri de management:
Acolo unde se cunoaste locul vizuinei (adapostului), se recomanda instituirea unei zone de liniste pe o raza de min 50 m, in perioada in
care vizuina este ocupata (sfarsitul lui februarie – inceputul lui iulie).
Monitorizare:
Indicator: Vizuina activa
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: sfarsitul lui februarie – inceputul lui iulie. Se va evalua prezenta speciei pe baza urmelor, lasaturilor, (eventual a firelor de par
si a mirosului caracteristic, etc.) din apropierea zonei ce este considerata ca adapostind vizuina activa.
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Vizuina

Urme

(A) MAMIFERE

Element de
monitorizare

7. Cervus elaphus (cerb carpatin)

Biotop / Ecologie

Zone cu traditie pt
boncanit

Biotopul favorabil cerbului îl
constituie pădurile de mare
întindere, liniștite, deci fără sau
cu puține așezări omenești, cu
sol fertile, bogate în hrană,
străbătute de ape curgătoare și
cu morcile bune pentru
scăldători. Condițiile de hrană
sunt mai bine îndeplinite de
pădurile de foioase sau amestec
de foioase și rășinoase.

Exemplar matur

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Masuri de management:
Evitarea lucrarilor de exploatare forestiera (instituirea unei zone de liniste) in perioada de boncanit (septembrie - octombrie), in zonele
cunoscute ca fiind cu traditie pt boncanit.
Monitorizare:
Indicator: se va urmari daca zona cunoscuta ca fiind cu traditie pt boncanit este folosita si in anul in curs sau nu; de asemenea se va
nota numarul exemplarelor auzite si vazute.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: septembrie – octombrie.
Periodicitatea: anual daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere in aceste zone.

Zone cu traditie pt boncanit

Urme

(A) MAMIFERE

Element de
monitorizare

8. Rupicapra rupicapra (capra neagră)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan).

Exemplar matur

Masuri de management:
Evitarea lucrarilor de exploatare forestiera (instituirea unei zone de liniste) in zonele cunoscute drept cartiere de iernare/refugiu pt capra
neagra, in perioada ocuparii acestora (noiembrie - martie).
Monitorizare:
Indicator: se va nota numarul exemplarelor de capra neagra observate in zonele cunoscute drept cartiere de iernare/ refugiu pentru
aceasta specie.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: noiembrie – martie.
Periodicitatea: anual daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere in aceste zone.

Cartiere de iernare /refugiu

Urme

(A) MAMIFERE

Cartiere de iernare
/refugiu

Caprele
negre
populează
versanţii abrupţi, stâncoşi din
zonele muntoase, utilizând o
mare varietate de habitate, cum
ar fi pajiştile alpine, stâncării,
păduri mixte de foioase şi de
conifere. Iarna coboară la
altitudini mai mici în căutarea
hranei.

9. Lutra lutra (vidră)

Vizuina

Biotop / Ecologie
Vidrele se regăsesc în lacuri cu
apă dulce, cursuri de apă şi
zone umede. În mare parte a
arealului
de
răspândire,
existenţa vidrei este corelată cu
existenţa vegetaţiei de pe mal.

Exemplar matur

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Poluarea cursurilor de apă respectiv distrugerea vegetatiei ripariene (de ex. în urma activităţilor forestiere) reprezintă o problemă care
pune in paricol atât efectivele de vidra, cât şi speciile de pradă.
Măsuri de management FSC
In zonele in care este constatata prezenta se recomanda restrictionarea totală a activităţilor forestiere din imediata vicinitate a cursurilor
de apă in vederea conservarii vegetatiei ripariene si asigurarea linistii in perioada aprilie-iunie. Este interzisa de asemenea
depozitarea masei lemnoasa in apropierea cursurilor de apă (platforme primare) in raza perimetrelor de interes.

Vizuina

Urme

(A) MAMIFERE

Element de
monitorizare

1. Specii de chiroptere - Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
mehelyi, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis brandtii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis dasycneme, Myotis
daubentonii, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Eptesicus
nilssonii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus
pygmaeus, Hypsugo savii, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Principalele amenintari la adresa liliecilor din paduri sunt reprezentate de pierderea adaposturilor, in special cele reprezentate de scorburi.
De asemenea sunt afectate culoarele de zbor situate intre adapost si zonele de hranire si cele aflate de-a lungul rutei de migratie dintre
adaposturi.
O alta amenintare este reprezentata de utilizarea insecticidelor, care afecteaza populatiile de lilieci atat direct, cat si indirect, prin
diminuarea resurselor trofice.

Arborii care adapostesc colonii
de lilieci sunt caracterizati prin
scurgeri de guano si urina la
baza scorburei in care se afla
colonia, sunete sociale, usor
perceptibile in apropierea
adapostului,
emise
de
chiroptere in timpul verii si
toamnei (in cadrul coloniilor de
maternitate si de imperechere)

Monitorizare:
Indicator:Arborii care adapostesc colonii de lilieci - caracterizati prin scurgeri de guano si urina la baza scorburei in care se afla colonia,
sunete sociale, usor perceptibile in apropierea adapostului, emise de chiroptere in timpul verii si toamnei (in cadrul coloniilor de
maternitate si de imperechere)
Responsabil: Padurar /Sef de district /Experti
Perioada: perioada de monitorizare este de-a lungul intregului an, cu precadere vara si toamna (in intervalul aprilie - noiembrie), cand
pot fi identificati arborii care adapostesc colonii de lilieci.
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada aprilie noiembrie; anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

(A) CHIROPTERE

Orice tip de adapost
(temporar
sau
permanent) folosit in
oricare perioada a
anului de catre oricare
specie de chiroptere

Masuri de management:
Identificarea si pastrarea arborilor care adapostesc orice tip de colonie de lilieci (indiferent de speciile care o formeaza si de marimea
acesteia), in oricare perioada a anului. In jurul adaposturilor folosite de coloniile de lilieci se vor practica doar lucrari de exploatare
forestiera care sa nu modifice semnificativ structura si consistenta arboretelor (pe o raza de minim 50m); de asemenea, in aceasta zona
se va evita folosirea utilajelor grele si a celor generatoare de vibratii puternice. Este necesara excluderea folosirii pesticidelor in
vecinatatea coloniilor identificate, in zonele de hranire intens si periodic frecventate de catre oricare specie de chiroptere (pe o raza de
minim 3 km in jurul adapostului identificat).

Myotis brandtii

Rhinolophus
euryale

Myotis capaccinii

Rhinolophus
hipposideros

Myotis
emarginatus

Rhinolophus
mehelyi

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis dasycneme

Myotis
daubentonii

Myotis myotis

Myotis mystacinus

Myotis nattereri

Nyctalus
lasiopterus

Nyctalus leisleri

Nyctalus noctula

Eptesicus nilssonii

Eptesicus serotinus

Vespertilio
murinus

Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus
nathusii

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrellus
pygmaeus

Hypsugo savii

Plecotus auritus

Plecotus austriacus

Barbastella
barbastellus

Miniopterus
schreibersii

Tadarida teniotis

(A) CHIROPTERE

Rhinolophus
ferrumequinum

Specii de amfibieni
1. Triturus montandoni (triton carpatic)

Specie

Element de
monitorizare

Zonă de
reproducere

Biotop / Ecologie

Zonele umede montane:
mlaştini, lacuri, bălţi,
pâraie şi spaţiile limitrofe
lor, din zona pădurilor de
fag până în golul alpin.
(400-2000m altitudine)

Amenintari - Masuri de management
Amenintari
Deradarea vegetatiei din zonele umede
Drenarea / desecarea;
Poluarea prin depozitarea de deseuri;
Degradarea vegetatiei ripariene;
Absenta lemnului mort de mari dimensiuni;
Deranj in perioada de reproducere.
Masuri de management FSC
Protejarea zonelor umede si a celor ripariene unde exista zone de reproducre pentru amfibieni. Creearea unor
zone tampon de cca 20 m si gospodarirea in regim de conservare; Mentinerea arborilor batrani si a lemnului
mort. Inerzicerea pasunatului; Interzicerea depozitarii deseurilor;

2. Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă)

Element de
monitorizare

Zonă de
reproducere

Biotop / Ecologie

Bazine stătătoare mari sau
mici, permanente sau
temporare (lacuri, bălţi,
cursuri line de apă,
băltoace, gropi cu apă,
etc.), sau chiar ape
curgătoare nu foarte mari,
în care se reproduce.

Amenintari - Masuri de management
Amenintari
Deradarea vegetatiei din zonele umede
Drenarea / desecarea;
Poluarea prin depozitarea de deseuri;
Degradarea vegetatiei ripariene;
Absenta lemnului mort de mari dimensiuni;
Deranj in perioada de reproducere.
Masuri de management FSC
Protejarea zonelor umede si a celor ripariene unde exista zone de reproducre pentru amfibieni. Creearea unor
zone tampon de cca 20 m si gospodarirea in regim de conservare; Mentinerea arborilor batrani si a lemnului
mort. Inerzicerea pasunatului; Interzicerea depozitarii deseurilor;

(A) AMFIBIENI SI REPTILE

Specie

3. Salamandra salamandra (salamandra de foc)

Specie

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Zonă de
reproducere

În păduri de fag sau de
fag în amestec cu alte
foioase şi conifere; Se
adaposteste în muşchi,
sub rădăcini, buşteni,
pietre, în găuri şi
crăpături; ies noaptea sau
pe vreme umedă şi
ploioasă după hrană.
Larvele sunt depuse în
ape curgătoare, unde se
dezvoltă până la stadiul
de subadult.

Amenintari - Masuri de management
Amenintari
Deradarea vegetatiei din zonele umede
Drenarea / desecarea;
Poluarea prin depozitarea de deseuri;
Degradarea vegetatiei ripariene;
Absenta lemnului mort de mari dimensiuni;
Deranj in perioada de reproducere.
Masuri de management FSC
Protejarea zonelor umede si a celor ripariene unde exista zone de reproducre pentru amfibieni. Creearea unor
zone tampon de cca 20 m si gospodarirea in regim de conservare; Mentinerea arborilor batrani si a lemnului
mort. Inerzicerea pasunatului; Interzicerea depozitarii deseurilor;

4. Bufo bufo (broasca râioasă brună)

Element de
monitorizare

Zonă de
reproducere

Biotop / Ecologie

Specie puţin pretenţioasă,
trăieşte în păduri, zone cu
tufişuri, zăvoaie, lunci şi
în zone pietroase sau
înierbate. (alt max. 1200
m)

Amenintari - Masuri de management
Amenintari
Deradarea vegetatiei din zonele umede
Drenarea / desecarea;
Poluarea prin depozitarea de deseuri;
Degradarea vegetatiei ripariene;
Absenta lemnului mort de mari dimensiuni;
Deranj in perioada de reproducere.
Masuri de management FSC
Protejarea zonelor umede si a celor ripariene unde exista zone de reproducre pentru amfibieni. Creearea unor
zone tampon de cca 20 m si gospodarirea in regim de conservare; Mentinerea arborilor batrani si a lemnului
mort. Inerzicerea pasunatului; Interzicerea depozitarii deseurilor;

(A) AMFIBIENI SI REPTILE

Specie

5. Bufo viridis

Specie

Element de
monitorizare

Zonă de
reproducere

Biotop / Ecologie

Specie puţin pretenţioasă,
trăieşte în regiuni stepice,
înierbate,
pietroase,
nisipoase, dar şi în
mlaştini, păduri, zone cu
tufişuri, zăvoaie, lunci.
(alt. max. 1200 m ).

Amenintari - Masuri de management
Amenintari
Deradarea vegetatiei din zonele umede
Drenarea / desecarea;
Poluarea prin depozitarea de deseuri;
Degradarea vegetatiei ripariene;
Absenta lemnului mort de mari dimensiuni;
Deranj in perioada de reproducere.
Masuri de management FSC
Protejarea zonelor umede si a celor ripariene unde exista zone de reproducre pentru amfibieni. Creearea unor zone
tampon de cca 20 m si gospodarirea in regim de conservare; Mentinerea arborilor batrani si a lemnului
mort. Inerzicerea pasunatului; Interzicerea depozitarii deseurilor;

6. Rana temporaria

Element de
monitorizare

Zonă de
reproducere

Biotop / Ecologie

Păduri de foioase şi
conifere, păşuni umede,
fâneţe, pajişti montane şi
alpine. Specie dependentă
de un grad ridicat de
umiditate; se reproduce în
bălţi, mlaştini, lacuri, etc (
200-2.000m altitudine)

Amenintari - Masuri de management
Amenintari
Deradarea vegetatiei din zonele umede
Drenarea / desecarea;
Poluarea prin depozitarea de deseuri;
Degradarea vegetatiei ripariene;
Absenta lemnului mort de mari dimensiuni;
Deranj in perioada de reproducere.
Masuri de management FSC
Protejarea zonelor umede si a celor ripariene unde exista zone de reproducre pentru amfibieni. Creearea unor zone
tampon de cca 20 m si gospodarirea in regim de conservare; Mentinerea arborilor batrani si a lemnului
mort. Inerzicerea pasunatului; Interzicerea depozitarii deseurilor;

(A) AMFIBIENI SI REPTILE

Specie

Specii de reptile
1. Elaphe longissima

Element de
monitorizare

Specie

Zonă de
reproducere
/adapost

Biotop / Ecologie

Păduri cu teren uscat;
rarişti
de
foioase,
luminişuri,
tufărişuri,
terenuri stâncoase cu
arbori si arbuşti.

Amenintari - Masuri de management
Amenintari
Deradarea vegetatiei din zonele de concentrare
Poluarea prin depozitarea de deseuri;
Deranj in perioada de reproducere.
Masuri de management FSC
Protejarea habitatelor marginale identificate ca loc de reproducere / adapost pentru speciile menionate. Creearea
unor zone tampon (cca o inaltime de arbore) in jurul acestor suprafete si gospodarirea in regim de conservare;

2. Vipera berus

Element de
monitorizare

Zonă de
reproducere

Biotop / Ecologie
Pante stâncoase cu
arbuşti, margini de
păduri, poieni, pante
muntoase, păduri de
foioase şi amestec sau
conifere, pe sol stâncos
sau pietros; zone cu
tufişuri şi pietre; mlaştini
şi turbării (alt. max.
2.500 m).

Amenintari - Masuri de management
Amenintari
Deradarea vegetatiei din zonele de concentrare
Poluarea prin depozitarea de deseuri;
Deranj in perioada de reproducere.
Masuri de management FSC
Protejarea habitatelor marginal identificate ca loc de reproducere / adapostpentru speciile menionate. Creearea
unor zone tampon (cca o inaltime de arbore) in jurul acestor suprafete si gospodarirea in regim de conservare;

(A) AMFIBIENI SI REPTILE

Specie

Specii de nevertebrate

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Reducerea, deteriorarea habitatului specific forestier; utilizarea insecticidelor in aceste habitate.

Formicidae sp.
(specii de furnici)

Musuroaie de
furnici

Masuri de management:
Crearea de zone tampon (pe o raza de 10 m) in jurul musuroaielor, in care sa nu se modifice radical structura si
consistenta arboretelor.
Interzicerea folosirii pesticidelor in vecinatatea acestora.
Monitorizare:
Indicator: musuroaie de furnici.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: perioada de monitorizare poate fi oricand de-a lungul anului, atunci cand conditiile sunt favorabile
Periodicitatea: anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni
forestiere.

(A) NEVERTEBRATE

Denumire specie / grup

1. Cypripedium calceolus (papucul doamnei)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Recoltarea si comercializarea ilegala a exemplarelor speciilor respective.

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Papucul Doamnei este o specie
foarte rara de orhidee. Specie
anuala, fara peri pe tulpina
dreapta, ramificata de la baza.
Infloreste din iulie - august pana
in septembrie

Masuri de management:
In cazul speciilor mentionate nu se vor efectua exploatari forestiere in perioada de vegetatie a acestora (aprilie - iulie), in zonele unde
speciile respective sunt eudominante sau dominante. In aceaste zone este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen
lung.
De asemenea, la constituirea traseelor turistice se vor lua in considerare rute ocolitoare in perioada de vegetatie a speciilor mentionate
(aprilie - iulie) si interdictia camparii in zonele unde acestea au fost identificate.
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: aprilie-iulie
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata (aprilie
- iulie); anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Cypripedium calceolus
Mod de asociere

Inflorescență

(A) PLANTE

Plantă

2. Himantoglossum caprinum (ouăle popii)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Recoltarea si comercializarea ilegala a exemplarelor speciilor respective.

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Specia apare în populaţii mici şi
izolate, răspândite pe tot
teritoriul ţării de la câmpie până
în munţii de altitudine joasă,
mai ales în pajiştile de substrat
calcaros bine conservate, cu
populaţii mari de orhidee

Masuri de management:
In cazul speciilor mentionate nu se vor efectua exploatari forestiere in perioada de vegetatie a acestora (aprilie - iulie), in zonele unde
speciile respective sunt eudominante sau dominante. In aceaste zone este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen
lung.
De asemenea, la constituirea traseelor turistice se vor lua in considerare rute ocolitoare in perioada de vegetatie a speciilor mentionate
(aprilie - iulie) si interdictia camparii in zonele unde acestea au fost identificate.
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: aprilie-iulie
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata (aprilie
- iulie); anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Himantoglossum caprinum
Mod de asociere

Inflorescență

(A) PLANTE

Plantă

3. Trollius europaeus (bulbuc de munte)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Recoltarea si comercializarea ilegala a exemplarelor speciilor respective.

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Se găsește în România în munții
Carpați și Apuseni, din zona de
pădure până în zona alpină, prin
pășuni, poieni, brâne, în locuri
umede.

Masuri de management:
In cazul speciilor mentionate nu se vor efectua exploatari forestiere in perioada de vegetatie a acestora (aprilie - iulie), in zonele unde
speciile respective sunt eudominante sau dominante. In aceaste zone este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen
lung.
De asemenea, la constituirea traseelor turistice se vor lua in considerare rute ocolitoare in perioada de vegetatie a speciilor mentionate
(aprilie - iulie) si interdictia camparii in zonele unde acestea au fost identificate.
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: aprilie-iulie
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata (aprilie
- iulie); anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Trollius europaeus
Mod de asociere

Inflorescență

(A) PLANTE

Plantă

4.

Lilium martagon (crinul de pădure)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Recoltarea si comercializarea ilegala a exemplarelor speciilor respective.

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Este o specie rara. Creste în
zona pădurilor de stejar și fag,
fiind o specie mezofilă. Poate fi
întâlnită foarte rar în păduri cu
substrat calcaros, molidișuri sau
în zona de munte.

Masuri de management:
In cazul speciilor mentionate nu se vor efectua exploatari forestiere in perioada de vegetatie a acestora (aprilie - iulie), in zonele unde
speciile respective sunt eudominante sau dominante. In aceaste zone este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen
lung.
De asemenea, la constituirea traseelor turistice se vor lua in considerare rute ocolitoare in perioada de vegetatie a speciilor mentionate
(aprilie - iulie) si interdictia camparii in zonele unde acestea au fost identificate.
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: aprilie-iulie
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata (aprilie
- iulie); anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Lilium martagon
Mod de asociere

Inflorescență

(A) PLANTE

Plantă

5. Paeonia spp. (bujor)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Recoltarea si comercializarea ilegala a exemplarelor speciilor respective.

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Apare în zonele de şes şi din
regiunea dealurilor joase
împădurite.

Masuri de management:
In cazul speciilor mentionate nu se vor efectua exploatari forestiere in perioada de vegetatie a acestora (aprilie - iulie), in zonele unde
speciile respective sunt eudominante sau dominante. In aceaste zone este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen
lung.
De asemenea, la constituirea traseelor turistice se vor lua in considerare rute ocolitoare in perioada de vegetatie a speciilor mentionate
(aprilie - iulie) si interdictia camparii in zonele unde acestea au fost identificate.
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: aprilie-iulie
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata
(aprilie - iulie); anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Paeonia spp
Mod de asociere

Inflorescență

(A) PLANTE

Plantă

6. Fritillaria spp. (lalea)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Recoltarea si comercializarea ilegala a exemplarelor speciilor respective.

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Este o specie sălbatică,
autohtonă. Creste pe cimpuri
umede.Fara umezeala multa
floarea moare. Laleaua pestrita
nu are miros parfumat,
infloreste la inceputul lunii
aprilie.

Masuri de management:
In cazul speciilor mentionate nu se vor efectua exploatari forestiere in perioada de vegetatie a acestora (aprilie - iulie), in zonele unde
speciile respective sunt eudominante sau dominante. In aceaste zone este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen
lung.
De asemenea, la constituirea traseelor turistice se vor lua in considerare rute ocolitoare in perioada de vegetatie a speciilor mentionate
(aprilie - iulie) si interdictia camparii in zonele unde acestea au fost identificate.
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: aprilie-iulie
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata (aprilie
- iulie); anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Fritillaria spp
Mod de asociere

Inflorescență

(A) PLANTE

Plantă

7. Epipactis microphylla

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Recoltarea si comercializarea ilegala a exemplarelor speciilor respective.

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Specie de orhidee, se întâlnește
în special în pădurile de fag și
de amestec, este o specie
mezofilă, micromezoteră, slab
acidneutrofilă.

Masuri de management:
In cazul speciilor mentionate nu se vor efectua exploatari forestiere in perioada de vegetatie a acestora (aprilie - iulie), in zonele unde
speciile respective sunt eudominante sau dominante. In aceaste zone este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen
lung.
De asemenea, la constituirea traseelor turistice se vor lua in considerare rute ocolitoare in perioada de vegetatie a speciilor mentionate
(aprilie - iulie) si interdictia camparii in zonele unde acestea au fost identificate.
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: aprilie-iulie
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata (aprilie
- iulie); anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Epipactis microphylla
Mod de asociere

Inflorescență

(A) PLANTE

Plantă

8. Cardamine enneaphyllos

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Fragmentarea si deteriorarea habitatului (exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii de turism montan, dezvoltarea
infrastructurii de transport).
Recoltarea si comercializarea ilegala a exemplarelor speciilor respective.

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Se întâlnește în păduri
temperate sub etajul fagului
fiind o specie mefilă,
micromezotermă,
slab
acidneutrofilă

Masuri de management:
In cazul speciilor mentionate nu se vor efectua exploatari forestiere in perioada de vegetatie a acestora (aprilie - iulie), in zonele unde
speciile respective sunt eudominante sau dominante. In aceaste zone este de preferat ca structura padurii sa ramana aceeasi pe termen
lung.
De asemenea, la constituirea traseelor turistice se vor lua in considerare rute ocolitoare in perioada de vegetatie a speciilor mentionate
(aprilie - iulie) si interdictia camparii in zonele unde acestea au fost identificate.
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: aprilie-iulie
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata
(aprilie - iulie); anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Cardamine enneaphyllos
Mod de asociere

Inflorescență

(A) PLANTE

Plantă

9. Ophrys ssp.

Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench (orhideea paianjen); Ophrys apifera Hudson (orhideea-albina); Ophrys insectifera L. (orhideea
zburatoare); Ophrys scolopax Cav. ssp. oestrifera (M. Bieb.) Soó (orhideea sitar)
Cel mai important aspect legat de prezența unor specii rare pe teritoriul O.S. Codrii Verzi este dat de prezența în arealul masivului forestier Teiș a celei mai importate
concentrări din țară de populații și specii de orhidee din genul Ophrys. Este vorba despre cel mai rar gen de orhidee din flora României, cu cele mai rare și mai
frumoase specii. Nu mai puțin de cinci din cele șase specii ale genului au fost semnalate din arealul forestier menționat, singura specie absentă fiind Ophrys sphegodes
Mill., prezentă la noi în țară cu certitudine doar în Munții Plopiș.
Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Pasunatul si trecerea turmelor prin habitat; Culegerea tulpinilor florifere
Distrugerea prin tratamente chimice a populatiilor de insecte polenizatoare;
Recoltarea /culegerea exemplarelor speciilor respective;
Intelenirea puternica a solului;
Acoperirea habitatului cu o vegetatie arbustiva prea densă
Infectii fungice

Habitatul
in
care
speciile mentionate sunt
eudominante
sau
dominante

Se întâlnește în păduri si
poieni de pădure și în pajiști
bine conservate la liziera
pădurilor
fiind
specii
mezofile,
preferențial
calcifile.

Masuri de management:
Se vor evita amplasarea cailor de scos-apropiat in zonele de interes.
Includerea suprafetelor in regim de conservare (TII) sau tratamente intensive (TIII)
Lucrari de ajutorare a regenerarii naturale pentru a evita intelenirea solurilor
Lucrarile de exploatre se vor executa pe timp de iarna (sol inghetat /zapada)
Monitorizare:
Indicator: Abundenta absoluta (numar de exemplare) / Dominanța pentru speciile mentionate
Responsabil: Padurar /Sef de district /expert biolog
Perioada: mai - iunie
Periodicitatea: anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere

Cardamine enneaphyllos
Ophrys fuciflora

Ophrys apifera

(A) PLANTE

Ophrys fuciflora

Cardamine enneaphyllos
Ophrys apifera

Ophrys insectifera

Ophrys scolopax

1. Corvus corax (corb)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de cuibarire carcateristic (prin exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii
de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport). Deranjul in preajma cuiburilor, produs de diverse activitati antropice (lucrari silvice,
turism, etc) in aceasta zona in perioada de cuibarit. Folosirea pesticidelor.

Zona activa de
cuibarire
(se confirma in perioada
februarie - iunie)

Habitatul: zona montană cu
pereți stâncoși, păduri bătrâne
compacte,
în
zona
extracarpatică păduri compacte
din apropierea câmpurilor
agricole, stejărișuri rare cu
arbori bătrâni.

Masuri de management:
Interzicerea oricaror activitati forestiere pe o raza de minim 150m in jurul cuibului activ, in perioada februarie - septembrie.
In perioada octombrie – ianuarie sunt permise pe o raza de minim 50m in jurul cuibului doar activitatile de exploatare forestiera care sa
nu modifice semnificativ structura si consistenta arboretelor (in care structura padurii sa ramana aceeasi pe termen lung).
Monitorizare:
Indicator: zona activa de cuibarire; cuibul activ se caracterizeaza prin prezenta unui exemplar adult sau a puilor in cuib, existenta
fecalelor, penelor sub cuib la nivelul solului si a ramurelelor verzi care fac parte din structura cuibului.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: februarie – iunie; de-a lungul acestui interval se va stabili daca cuibul identificat este activ sau nu
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Corvus corax
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI COMUNE

Exemplar matur

2. Tetrao urogallus (cocoș de munte)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de rotit si reproducere (prin exploatari forestiere excesive, defrisari masive, dezvoltarea
infrastructurii de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport, pasunatul practicat in apropierea zonelor de rotit si reproducere).
Masuri de management:
Instituirea unor zone de liniste permanente prin interdictie totala pentru exploatarile forestiere si recoltarea lastarilor in zonele de rotit si
de reproducere; constituirea unor trasee turistice ocolitoare, cu interdictia camparii in zonele de rotit si de reproducere si in cele apropiate
acestora.

Cuibărește în păduri, preferând
pe cele de conifere iar golurile
subalpine în perioada rotitului.

Monitorizare:
Indicator: zona de rotit si reproducere ; se va urmari daca zona cunoscuta ca fiind cu traditie pt rotit este folosita si in anul in curs sau
nu, precum si identificarea de noi zone folosite pt rotit si reproducere.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada:
martie
–
iunie
Periodicitatea: anual

Tetrao urogallus
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

COMUNE

Exemplar matur

(A) PASARI

Zona de rotit si
reproducere

3. Tetrao tetrix (cocoș de mesteacăn)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de rotit si reproducere (prin exploatari forestiere excesive, defrisari masive, dezvoltarea
infrastructurii de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport, pasunatul practicat in apropierea zonelor de rotit si reproducere).
Masuri de management:
Instituirea unor zone de liniste permanente prin interdictie totala pentru exploatarile forestiere si recoltarea lastarilor in zonele de rotit si
de reproducere; constituirea unor trasee turistice ocolitoare, cu interdictia camparii in zonele de rotit si de reproducere si in cele apropiate
acestora.

Zona de rotit si
reproducere

Monitorizare:
Indicator: zona de rotit si reproducere ; se va urmari daca zona cunoscuta ca fiind cu traditie pt rotit este folosita si in anul in curs sau
nu, precum si identificarea de noi zone folosite pt rotit si reproducere.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada:
martie
–
iunie
Periodicitatea: anual

Tetrao tetrix
Exemplare in zbor

COMUNE

Zona activa de cuibarire

(A) PASARI

Exemplar matur

4. Ciconia nigra (barză neagră)

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de cuibarire carcateristic (prin exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii
de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport). Deranjul in preajma cuiburilor, produs de diverse activitati antropice (lucrari silvice,
turism, etc) in aceasta zona in perioada de cuibarit. Folosirea pesticidelor.

Zona activa de
cuibarire
(se confirma in perioada
martie - iulie)

Specie rara, solitara. Populeaza
regiunile impadurite, de obicei
in apropierea unor lacuri, rauri
sau a terenurilor mlastinoase.
Cuibareste in arbori mari. Se
deosebeste cu usurinta de barza
alba prin partea superioara a
corpului si intreg gatul si capul
de culoare neagra, cu luciu
metalic.

Masuri de management:
Interzicerea oricaror activitati forestiere pe o raza de minim 400m in jurul cuibului activ, in perioada martie - septembrie.
In perioada octombrie – februarie sunt permise pe o raza de minim 250m in jurul cuibului doar activitatile de exploatare forestiera care
sa nu modifice semnificativ structura si consistenta arboretelor (in care structura padurii sa ramana aceeasi pe termen lung).
Mentinerea de grupe de arbori batrani si inalti in padure, pentru ca specia sa poata sa-si schimbe locul de cuibarit.
Monitorizare:
Indicator: zona activa de cuibarire; cuibul activ se caracterizeaza prin prezenta unui exemplar adult sau a puilor in cuib, existenta
fecalelor, penelor sub cuib la nivelul solului si a ramurelelor verzi care fac parte din structura cuibului.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: martie – iulie; de-a lungul acestui interval se va stabili daca cuibul identificat este activ sau nu
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Ciconia nigra
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI COMUNE

Exemplar matur

Element de
monitorizare

Zona activa de cuibarire
(se confirma in perioada
ianuarie - iunie)

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management

Anvergura speciilor de pasari
rapitoare de noapte mari este
cuprinsa intre 80 si 170 cm.
Acestea cuibaresc de obicei: in
scorburi sau grote mici (Strix
uralensis, Strix aluco, Bubo
bubo); in cuiburi vechi, parasite,
de
la
liziera
padurilor,
apartinand altor specii – de
rapitoare de zi sau de corvide pt
Asio otus; in poduri linistite ale
diverselor adaposturi antropice
pt Tyto alba

Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de cuibarire carcateristic (prin exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii
de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport). Deranjul in preajma cuiburilor, produs de diverse activitati antropice (lucrari silvice,
turism, etc) in aceasta zona in perioada de cuibarit. Folosirea pesticidelor.
Masuri de management:
Interzicerea oricaror activitati forestiere pe o raza de minim 300m in jurul cuibului activ, in perioada ianuarie - august.
In perioada august – decembrie sunt permise pe o raza de minim 150m in jurul cuibului doar activitatile de exploatare forestiera care sa
nu modifice semnificativ structura si consistenta arboretelor (in care structura padurii sa ramana aceeasi pe termen lung).
Mentinerea de grupe de arbori batrani si scorburosi in padure, pentru ca specia sa poata sa-si schimbe locul de cuibarit.
Monitorizare:
Indicator: zona activa de cuibarire pentru speciile de pasari rapitoare de noapte mari - anvergura acestora este cuprinsa intre 80 si 170
cm; pasarile rapitoare de noapte mari cuibaresc de obicei: in scorburi sau grote mici (Strix uralensis, Strix aluco, Bubo bubo); in cuiburi
vechi, parasite, de la liziera padurilor, apartinand altor specii – de rapitoare de zi sau de corvide pt Asio otus; in poduri linistite ale
diverselor adaposturi antropice pt Tyto alba ; cuibul activ se caracterizeaza prin prezenta unui exemplar adult sau a puilor in cuib, existenta
fecalelor, penelor, ingluvilor sub cuib, la nivelul solului.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: ianuarie – iunie; de-a lungul acestui interval se va stabili daca cuibul identificat este activ sau nu
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Bubo bubo
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE NOAPTE MARI

Grupul speciilor de pasari rapitoare de noapte mari - Bubo bubo, Strix uralensis, Strix aluco, Asio otus, Tyto alba

Strix uralensis
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Strix aluco
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE NOAPTE MARI

Exemplar matur

Asio otus
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Tyto alba
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE NOAPTE MARI

Exemplar matur

Grupul speciilor de pasari rapitoare de noapte mici - Otus scops, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Athene noctua

Biotop / Ecologie

Zona activa de
cuibarire
(se confirma in perioada
ianuarie - iunie)

Anvergura speciilor de pasari
rapitoare de noapte mici este
cuprinsa intre 30 si 65 cm.

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de cuibarire carcateristic (prin exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii
de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport). Deranjul in preajma cuiburilor, produs de diverse activitati antropice (lucrari silvice,
turism, etc) in aceasta zona in perioada de cuibarit. Folosirea pesticidelor.
Masuri de management:
Interzicerea oricaror activitati forestiere pe o raza de minim 200m in jurul cuibului activ, in perioada ianuarie - august.
In perioada septembrie – decembrie sunt permise pe o raza de minim 100m in jurul cuibului doar activitatile de exploatare forestiera
care sa nu modifice semnificativ structura si consistenta arboretelor (in care structura padurii sa ramana aceeasi pe termen lung).
Este recomandata evitarea taierii arborilor scorburosi sau care contin cuiburi vechi de ciocanitoare neagra, intru-cat speciile de pasari
rapitoare de noapte mici prefera sa cuibareasca in asemenea locuri.
Monitorizare:
Indicator: zona activa de cuibarire pentru speciile de pasari rapitoare de noapte mici - anvergura acestora este cuprinsa intre 30 si 65
cm; pasarile rapitoare de noapte mici cuibaresc de obicei in scorburi sau in cuiburi vechi de ciocanitoare neagra; cuibul activ se
caracterizeaza prin prezenta unui exemplar adult sau a puilor in cuib, existenta fecalelor, penelor, ingluvilor sub cuib, la nivelul solului.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: ianuarie – iunie; de-a lungul acestui interval se va stabili daca cuibul identificat este activ sau nu
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Otus scops
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE NOAPTE MICI

Element de
monitorizare

Aegolius funereus
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Glaucidium passerinum
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE NOAPTE MICI

Exemplar matur

Athene noctua
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE NOAPTE MICI

Exemplar matur

Grupul speciilor de pasari rapitoare de zi mari - Haliaeetus albicilla, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Hieraaetus
pennatus, Aquila clanga, Pandion haliaetus, Circaetus gallicus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Pernis apivorus, Accipiter gentilis, Milvus
milvus, Milvus migrans
Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management

Zona activa de cuibarire
(se confirma in perioada
februarie - iunie)

Grupul speciilor de pasari
rapitoare de zi mari este
reprezentat de codalb, acvile,
sorecari, gai, uligan pescar si
uliu porumbar ; anvergura
acestor specii este cuprinsa intre
110 si 250 cm.

Masuri de management:
Interzicerea oricaror activitati forestiere pe o raza de minim 400m in jurul cuibului activ, in perioada februarie - septembrie.
In perioada octombrie – ianuarie sunt permise pe o raza de minim 250m in jurul cuibului doar activitatile de exploatare forestiera care sa
nu modifice semnificativ structura si consistenta arboretelor (in care structura padurii sa ramana aceeasi pe termen lung).
Mentinerea de grupe de arbori batrani si inalti in padure, pentru ca specia sa poata sa-si schimbe locul de cuibarit.
Monitorizare:
Indicator: zona activa de cuibarire pentru speciile de pasari rapitoare de zi mari - anvergura acestora este cuprinsa intre 110 si 250 cm;
cuibul activ se caracterizeaza prin prezenta unui exemplar adult sau a puilor in cuib, existenta fecalelor, penelor sub cuib la nivelul solului
si a ramurelelor verzi care fac parte din structura cuibului.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: februarie – iunie; de-a lungul acestui interval se va stabili daca cuibul identificat este activ sau nu
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Haliaeetus albicilla
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI MARI

Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de cuibarire carcateristic (prin exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii
de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport). Deranjul in preajma cuiburilor, produs de diverse activitati antropice (lucrari silvice,
turism, etc) in aceasta zona in perioada de cuibarit. Folosirea pesticidelor.

Aquila chrysaetos
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Aquila heliaca
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI MARI

Exemplar matur

Aquila pomarina
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Hieraaetus pennatus
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI MARI

Exemplar matur

Aquila clanga
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Pandion haliaetus
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI MARI

Exemplar matur

Circaetus gallicus
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Buteo buteo
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI MARI

Exemplar matur

Buteo rufinus
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Pernis apivorus
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI MARI

Exemplar matur

Accipiter gentilis
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Milvus milvus
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI MARI

Exemplar matur

Milvus migrans
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI MARI

Exemplar matur

Grupul speciilor de pasari rapitoare de zi mici - Accipiter nisus, Accipiter brevipes, Falco peregrinus, Falco cherrug, Falco subbuteo, Falco
naumanni, Falco tinnunculus

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de cuibarire carcateristic (prin exploatari forestiere excesive, dezvoltarea infrastructurii
de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport). Deranjul in preajma cuiburilor, produs de diverse activitati antropice (lucrari silvice,
turism, etc) in aceasta zona in perioada de cuibarit. Folosirea pesticidelor.
Masuri de management:
Interzicerea oricaror activitati forestiere pe o raza de minim 200m in jurul cuibului activ, in perioada februarie - septembrie.
In perioada octombrie – ianuarie sunt permise pe o raza de minim 100m in jurul cuibului doar activitatile de exploatare forestiera care sa
nu modifice semnificativ structura si consistenta arboretelor (in care structura padurii sa ramana aceeasi pe termen lung).
Monitorizare:
Indicator: zona activa de cuibarire pentru speciile de pasari rapitoare de zi mici - anvergura acestora este cuprinsa intre 60 si 110 cm;
cuibul activ se caracterizeaza prin prezenta unui exemplar adult sau a puilor in cuib, existenta fecalelor, penelor sub cuib la nivelul
solului si a ramurelelor verzi care fac parte din structura cuibului.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: februarie – iunie; de-a lungul acestui interval se va stabili daca cuibul identificat este activ sau nu
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in perioada mentionata; anual
si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni forestiere.

Accipiter nisus
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI

Zona activa de cuibarire
(se confirma in perioada
februarie - iunie)

Grupul speciilor de pasari
rapitoare de zi mici este
reprezentat de soimi si de uliu
pasarar si uliu cu picioare scurte
; anvergura acestor specii este
cuprinsa intre 60 si 110 cm

Accipiter brevipes
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Falco peregrinus
Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOAR E DE

Exemplar matur

Falco cherrug
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI

Falco subbuteo

Falco naumanni
Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

Exemplar matur

Zona activa de cuibarire

Exemplare in zbor

(A) PASARI RAPITOARE DE ZI

Falco tinnunculus

Denumire specie / grup

Element de
monitorizare

Biotop / Ecologie

Amenintari - Masuri de management
Amenintari:
Reducerea, deteriorarea si pierderea habitatului de cuibarire carcateristic (prin exploatari forestiere excesive,
dezvoltarea infrastructurii de turism, dezvoltarea infrastructurii de transport). Deranjul in preajma cuiburilor,
produs de diverse activitati antropice (lucrari silvice, turism, etc) in aceasta zona in perioada de cuibarit.
Folosirea pesticidelor.

Cuib inactiv apartinand unei
specii de pasari rapitoare
(fie de zi, fie de noapte), barza
neagra sau corb

Zona potentiala de
cuibarire
(se confirma ca nu
este activ cuibul in
perioada februarie
- iunie)

Un
cuib
inactiv
apartinand speciilor din
aceasta categorie, poate fi
ulterior ocupat. De aici
rezulta
necesitatea
protejarii unor astfel de
cuiburi.

Masuri de management:
Un cuib inactiv apartinand speciilor din aceasta categorie, poate fi ulterior ocupat. De aici rezulta necesitatea
protejarii unor astfel de cuiburi.
Pe o raza de 100m in jurul cuibului considerat inactiv sunt permise in perioada iulie - ianuarie doar activitatile
de exploatare forestiera care sa nu modifice semnificativ structura si consistenta arboretelor (in care structura
padurii sa ramana aceeasi pe termen lung).
Monitorizare:
Indicator: zona potentiala de cuibarire – cuib inactiv; cuibul activ se caracterizeaza prin prezenta unui exemplar
adult sau a puilor in cuib, existenta fecalelor, penelor, ingluvilor sub cuib la nivelul solului si a ramurelelor verzi
care fac parte din structura cuibului. In cazul in care nu sunt observate in perioada februarie
– iunie, indicile mentionate mai sus, cuibul respectiv este considerat inactiv. In cazul in care cuibul este activ,
se vor respecta masurile de management care se impun pentru specia sau grupul de specii cuibaritoare, descrise
mai sus.
Responsabil: Padurar /Sef de district
Perioada: februarie – iunie; de-a lungul acestui interval se va stabili daca cuibul identificat este inactiv sau
activ.
Periodicitatea: de fiecare data inainte de momentul in care se doreste inceperea unei exploatari forestiere in
perioada mentionata; anual si periodic (controlul exploatarii /reprimire) daca sunt in desfasurare operatiuni
forestiere.

(B) Habitatele marginale
1. Rariștile naturale
Vor fi considerate habitate marginale rariștile care apar în mod natural (i.e. acolo unde condițiile staționale sunt limitative pentru pădurea cu consistență plină). În general astfel de

limitativ (exces sau deficit accentuat).
Măsuri de gospodărire.
- având în vedere condițiile grele de vegetație, se vor gospodări prin lucrări de conservare.
- menţinerea ecosistemelor în cauză; nu se vor propune la refaceri / substituiri sau împăduriri;
- acolo unde este posibil (i.e. suprafața este suficient de mare și relativ compactă) se recomandă subparcelarea distinctă si incadrarea in categorii functionale adecvate (e.g. categ. func.
1-5.u);
- operațiunile de scos-apropiat și depozitarea masei lemnoase vor evita pe cât posibil aceste ecosisteme. Acolo unde nu se pot evita, se vor respecta traseele marcate pe schița parchetului,
si se vor desfășura iarna pe sol înghețat și strat de zăpadă sau se vor implementa alte masuri suplimentare pentru a reduce prejudiciile.
- nu se vor abandona resturi de exploatare și/sau deșeuri de altă natură în aceste zone
2. Stâncăriile și grohotişurile naturale
Se vor incadra acele teritorii din fond forestier pentru care flora indicatoare /asociatiile vegetale sunt distincte fata de suprafetele invecinate (nu se vor incadra orice terenuri cu roca la
suprafata doar pentru ca apare o discontinuitate a stratului de sol /litiera). Deseori includ rariști naturale și/sau tufărișuri sau ecosisteme ierboase. În astfel de cazuri (mai ales când nu
sunt desemnate ca subparcele distincte), se conservă întreg complexul care va fi delimitat pe liziera pădurii închise (deci nu doar strict suprafața de stâncă nudă sau grohotiș nud).
Măsuri de gospodărire.
- nu se vor întreprinde acțiuni de reconstrucție ecologică (împădurire și/sau stabilizare) cu excepția cazurilor în care starea versantului periclitează siguranța obiectivelor din aval;
- având în vedere condițiile grele de vegetație, se vor gospodări prin lucrări de conservare.
- lucrările de doborât, scos-apropiat şi depozitat material lemnos vor evita pe cât posibil aceste zone (materialul căzut accidental va fi îndepărtat). Acolo unde nu se pot evita, se vor
respecta traseele marcate pe schița parchetului; traseele în astfel de zone vor fi reduse la minim si dupa caz, se vor implementa alte masuri suplimentare pentru a reduce impactul;
- nu se vor abandona resturi de exploatare și/sau deșeuri de altă natură în aceste zone
- acolo unde este posibil (i.e. suprafața este suficient de mare și relativ compactă), se recomandă subparcelarea distinctă (e.g. N-uri, V-uri, categ. func. 1-5.u);

3. Zone umede permanente
Reprezinta medii de viata speciale situate la limita dintre ecosistemele tipic terestre si cele tipic acvatice. Sunt esentiale pentru un mare numar de specii de plante si animale ca mediu de
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ecosisteme apar în zone de limită altitudinală (superioară și inferioară), în zone cu soluri scheletice (împreună cu stâncăriile și grohotișurile și tufărișurile) sau cu regim de umiditate

viata, areal de reproducere sau hranire. Zonele umede sunt intinderi de balti/iazuri naturale, mlastini și turbării, ape statatoare, ape curgatoare impreuna cu vegetatia ripariana.

3.1. Mlaştini, turbării
Habitatul marginal include atât ochiul de apă (dacă e prezent) cât și zona de vegetație de tranziție (de mlaștină) până la pădurea închisă, limitrofă.

- nu vor fi permise lucrari care sa conduca la drenarea apelor din aceste zone.
- menţinerea funcţiilor protective prin includerea în regim de conservare (inclusive pentru zona de vegetatie de tranzitie / zona tampon);
- lucrările de doborât, scos-apropiat şi depozitat material lemnos vor evita aceste zone (materialul căzut accidental va fi îndepărtat);
- nu se vor abandona resturi de exploatare și/sau deșeuri de altă natură în aceste zone
- se vor limita traseele de colectare a lemnului în vederea protejării acestora.
- nu se vor aplica substante chimice la o distanta mai mica de 20 m;
- acolo unde este posibil (i.e. suprafața este suficient de mare și relativ compactă), se recomandă subparcelarea distinctă (e.g. N-uri, V-uri, categ. func. 1-5.u);
3.2. Ape curgătoare cu vegetația ripariană aferentă
Vegetația lemnoasă din imediata vecinătate a apelor curgătoare pemanente (incluzand aici si vegetatia din albia minora – insulele temporare sau permanente) / complex de ecosisteme
care include apele curgătoare cât și benzile de vegetație imitrofe acestora.
Măsuri de gospodărire (ape curgătoare cu vegetația ripariană aferentă)
- în cazul subparcelelor silvice limitrofe cursurilor permanente de apă, pentru protejarea speciilor acvatice dar și pentru asigurarea habitatului riparian, pe o lăţime de minim 4-10 m (25 m de o parte 2-5 m de cealaltă) pădurea se va gospodări prin lucrări speciale de conservare (i.e. şi astfel va îndeplini și rolul special de protecţie – indicator 6.7.1). Prin aceste lucrări,
în special în cazul tăierilor finale de regenerare, se va urmări să nu se îndepărteze brusc întregul etaj matur pentru păstrarea regimului de umbrire necesar asigurării unei temperaturi
adecvate apei și pentru asigurarea adăpostului pentru animalele care vin la sursa de apă. Pe cât posibil, se va realiza/menține un etaj de vegetație de înălțime cel puțin egală cu lățimea
cursului de apă.
- în cazul în care arboretele ce le cuprind sunt parcurse cu lucrari de ingrijire si conducere sau lucrari de conservare nu este necesara o delimitare distincta a masurilor de management
(delimitarea are sens in cazul lucrarilor de regenerare in mod special taierea definitive /racordare / taieri rase);
- se vor evita drumurile si caile de scos apropiat;
- nu se utilizează substanțe chimice la o distanță mai mică de 10 m de cursurile de apă.
- nu se vor abandona resturi de exploatare și/sau deșeuri de altă natură în aceste zone
(!) Caz particular: padurile galerii de anin, frasin, plop sau salcie care ocupă suprafețe fragementate și restrânse și ca atare nu sunt subparcelate distinct ca tip de padure (i.e. aici se
includ alte suprafețe decat cele care intrunesc condițiile de desemnare ca VRC3).
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Măsuri de gospodărire.

Măsuri de gospodărire (padurile galerii de anin, frasin, plop sau salcie)
- se vor mentine aceste ecosisteme (i.e. compozițiile tipice lor) prin lucrări speciale de conservare (e.g. in cazul lucrarilor de regenerare, se recomanda buchete de arbori (i.e. în jur de 5
exemplare) la fiecare intervenție4);
- acolo unde este posibil (i.e. suprafața este suficient de mare și relativ compactă), se recomandă subparcelarea distinctă (e.g. N-uri, V-uri, categ. func. 1-5.u);

3.3. Ape stătătoare (bălți, iazuri, lacuri).
- constituirea unei zone tampon care se va gospodări prin lucrări speciale de conservare
- în cazul subparcelelor silvice limitrofe apelor stătătoare, dacă panta terenului crează pericol de eroziune (și transport de aluviuni), pentru protejarea acestor zone, pădurea se va
gospodări prin lucrări speciale de conservare (i.e. şi astfel va îndeplini rol special de protecţie).
- lucrările de doborâre vor evita aceste zone (i.e. nu se vor doborâ arbori în corpurile de apă; materialul căzut accidental va fi îndepărtat)
- nu se vor abandona resturi de exploatare și/sau deșeuri de altă natură în aceste zone
- nu se utilizează substanțe chimice la o distanță mai mică de 20 m de aceste zone.
4. Ecosisteme edificate de specii ierboase. Tufărișuri naturale. Terenurile sărăturate.
4.1. Ecosisteme edificate de specii ierboase
Se includ ecosisteme naturale edificate de specii ierboase. Nu se includ aici ecosistemele în tranziție, dominate de plante ierboase, caracteristice fazelor incipiente ale instalării unui nou
arboret după o tăiere de regenerare sau terenurile pasunate sau cele cu destinație pentru administrația silvică.
4.2. Tufărișuri naturale
Vor fi considerate habitate marginale suprafețele care sunt ocupate în mod natural de tufărișuri adaptate condițiilor staționale limitative pentru pădure. În general astfel de ecosisteme
apar în zone de limită altitudinală (superioară sau inferioară), în zone cu soluri scheletice (împreună cu stâncăriile și grohotișurile și rariștile naturale) sau cu regim de umiditate limitativ
(exces sau deficit accentuat)Nu se includ aici ecosistemele în tranziție, caracteristice fazelor incipiente ale instalării unui nou arboret după o tăiere de regenerare sau în mod natural (prin
succesiune naturală).
4.3. Terenurile sărăturate
Terenuri cu exces de sare în sol, ocupate de comunități naturale tipice de plante adaptate acestei particularități.
Măsuri de gospodărire (4.1., 4.2., 4.3.)
- nu se vor împăduri (în plus, în cazul poienilor și golurilor se va controla succesiunea naturală spre pădure)
- acolo unde este posibil (i.e. suprafața este suficient de mare și relativ compactă), se recomandă subparcelarea distinctă (e.g. V-uri, N-uri, categ. Func. 1-5u);
- lucrările de doborât, scos-apropiat şi depozitat material lemnos vor evita aceste zone (materialul căzut accidental va fi îndepărtat), mai ales locațiile în care este semnalată prezenţa
4

Habitatele forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: habitate prioritare alpine, subalpine si forestiere din România: masuri de gospodãrire / Petru Tudor Stancioiu,
Gabriel Lazar, Gheorghe Marian Tudoran, .... - Brasov: Editura Universitatii „Transilvania“, 2008
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Măsuri de gospodărire.

unor specii importante pentru conservarea biodiversităţii. În cazul în care astfel de activități nu pot fi evitate, lucrările de exploatare nu se vor efectua în perioade când solul este îmbibat
cu apă (se vor face de preferință iarna - sol înghețat și/sau strat de zăpadă, sau în perioade cu sol uscat în restul anului). În sezonul de vegetație, în poieni și goluri depozitarea este
posibilă (dacă nu sunt alternative viabile) dar pe suprafețe cât mai restrânse și perioade cât mai scurte, urmata de refacerea conditiilor initiale.

(C) Insule de îmbătrânire
Arbori pentru biodiversitate & lemn mort
Atunci când există posibilitatea păstrării lor în mod grupat a lemnului most & arbori de biodiversitate, administratorul poate opta pentru lăsarea așa-numitelor insule de îmbătrânire =
grupuri de arbori (vii dar si morti pe picior si la sol) care sunt exceptați de la exploatare pe termen nedefinit, pe suprafețe de 0.1-0.2 ha.
Obiectiv de management este conservarea lemnului mort (pe picior si la sol) in toate stadiile de descompunere, pastrarea sau generarea pe viitor a aborilor foarte bătrâni ce prezintă
semne de declin fiziologic (i.e. „arbori veterani”), a arborilor vii ce prezintă cuiburi, crăpături, scorburi, putregai sau fenomene de uscare; a arborilor (vii, în curs de uscare sau uscați).
Aditional. Astfel de insule pot fi lăsate în jurul arborilor cu cuiburi (în special când este vorba de cuibul unor specii rare, de talie mare – acvile, berze negre), în zonele cu bârloage/vizuini
sau cu habitate marginale (stâncării, locuri mlăștinoase, ochiuri de turbărie, rariști naturale, izvoare), zonele de protectie a izvoarelor de apa, sau în locuri unde extragerea materialului
lemnos este dificilă și poate produce prejudicii mari (funduri de văi, culmi). Prin urmare, această „rețea” de insule de imbătrânire nu va fi neapărat uniform distribuită în suprafața
unității de management, lemnul mort fiind astfel concentrat acolo unde este mai mare nevoie.
Măsuri de gospodărire.
- includerea în regim de conservare (vor fi exceptate de la taieri cu scop comercial) cu caracter permanent;
- obiectuvul de management este conservarea lemnului mort (pe picior si la sol) in toate stadiile de descompunere, pastrarea sau generarea pe viitor a aborilor foarte bătrâni ce prezintă
semne de declin fiziologic (i.e. „arbori veterani”), a arborilor vii ce prezintă cuiburi, crăpături, scorburi, putregai sau fenomene de uscare; a arborilor (vii, în curs de uscare sau uscați).
- acolo unde este posibil (i.e. suprafața este suficient de mare și relativ compactă), se recomandă subparcelarea distinctă (e.g. categ. func. 1-5.u, 1-2a, 1-2i, 1-2k, 1-3h, 1-5p, etc.);
- sunt permise măsuri de management activ, însă aceste măsuri trebuie să promoveze menținerea și crearea de lemn mort în proportie > 50%, după caz, cu luarea în considerare a
restricțiilor impuse de conservarea valorilor de biodiversitate pe care le adăpostesc.
- pentru subparcelele silvice unde se lasă insule de îmbătrânire, nu este necesară lăsarea celorlalte categorii de lemn mort (excepție - zona tampon pentru ape, impusă de legislație). Orice
arbori cu cuiburi active (în special de răpitoare mari sau barză neagră) neincluși în aceste insule vor fi însă menținuți, indiferent de volumul păstrat în insula de îmbătrânire.

(C) INSULE DE ÎMBĂTRÂNIRE

- nu se vor abandona resturi de exploatare și/sau deșeuri de altă natură în aceste zone.

CAP. III SUPRAFETE 10%
Suprafete incluse in reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale (10%)
OS Codrii Verzi – UP I Merisani

1. Habitate forestiere:
E1.9 – Păduri de şleau cu Quercus robur, Tilia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia din Muntenia.
Locație: parcela 39A.

Descriere habitat.
Cod Natura 2000: 91L0
Cod Habitate Romania: R4127
Păduri de șleau cu o compoziție foarte variată în specii lemnoase, diversitatea acestora fiind absolut remarcabilă, iar în parcela selectată majoritatea speciilor de arbori prezentând
exemplare bătrâne, de peste 60-70 ani, cu mult lemn mort pe picior și la sol. În cadrul acestei păduri specia de Fraxinus prezentă nu este Fraxinus angustifolia, ci Fraxinus ornus,
dar în esență ea prezintă structura fitocenotică a habitatului VRC E1.9.
Specii caracteristice: Quercus robur, Quercus petraea, Quercus dalechampii, Quercus cerris, Quercus farnetto, Fagus sylvatica, Fagus sylvatica ssp. orientalis, Tilia
tomentosa, Tilia platyphyllos, Cerasus avium, Ulmus foliacea, Fraxinus ornus, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides.

Specii edificatoare:
Potentilla micrantha, Arum orientale, Lathyrus venetus.

Fig. 1 – Potentilla micrantha, seamănă cu speciile de Fragaria, dar are frunze moale păroase.

Fig. 2 – Arum orientale

Fig. 3 – Lathyrus venetus.

Amenintari potentiale identificate:
• Degradarea conditiilor stationale prin fenomene de eroziune si alunecare;
Masuri de management:
• Lucrari de ingrijire si conducere care vor mentine compozițiile tipice (comp. tel);
• Se vor limita caile de acces iar operatiunile de scos-apropiat se vor desfășura iarna pe sol înghețat și strat de zăpadă sau se vor implementa alte masuri suplimentare
pentru a prevenii fenomenele de eroziune /alunecare;
• Nu se vor admite decât lucrari speciale de conservare sau tratamente intensive – grădinărit, cvasigrădinărit (promovarea regenerarii naturale din samanta).
• Prevenirea pasunatului;

E1.10 – Păduri de Quercus robur și / sau Quercus petraea cu Carex praecox din Muntenia.
Locație: parcelele 38E și 64B.

Descriere habitat.
Cod Natura 2000: 91L0
Cod Habitate Romania: R4147
Aceste păduri au o compoziție cu totul aparte din punct de vedere biogeografic, având o mixtură unică de elemente de origine balcanică, central-europeană, sarmatică și
eurosiberiene, atât la nivelul speciilor lemnoase cât și al celor ierbacee, fapt ce studiile viitoare îl pot releva aproape sigur și în ce privește speciile de nevertebrate. Chiar și numai
amestecul de specii din genul Quercus (robur, pedunculiflora, dalechampii, petraea, farnetto, cerris) reflectă în cea mai mare parte această situație.
Specii caracteristice: Quercus robur, Tilia tomentosa, Quercus farnetto, Quercus cerris, Granium robertianum,
Specii edificatoare: Fraxinus ornus, Waldsteinia ternata, Potentilla micrantha, Acer tataricum (64B), Lychnis coronaria.

Fig. 1 – Waldsteinia ternata.

Fig. 2 – Lychnis coronaria.

Fig. 3 – Potentilla micrantha.

Fig. 4 – Fraxinus ornus.

Fig. 5 – Acer tataricum
Amenintari potentiale identificate:
• Degradarea conditiilor stationale prin fenomene de eroziune si alunecare;
• Manifestarea caracterului invaziv a salcamului din u.a.-urile invecinate (38E);
• Pasunat abuziv;
• Offroad (64B);
Masuri de management:
• Lucrari de ingrijire si conducere care vor mentine compozițiile tipice;
• Se vor limita caile de acces iar operatiunile de scos-apropiat se vor desfășura iarna pe sol înghețat și strat de zăpadă sau se vor implementa alte masuri suplimentare
pentru a prevenii fenomenele de eroziune /alunecare;
• Nu se vor admite decât tratamente intensive – grădinărit, cvasigrădinărit (promovarea regenerarii naturale din samanta).
• Prevenirea pasunatului;

2. Habitate marginale (zone umede)
2.1. Zonă umedă reproducere amfibieni
Locatie: 39A (44,93536o N / 24,73368o E).

Descriere: bazin permanent cu o concentrare mare de amfibieni din diferite specii (denumire specii prezente: Salamandra salamandra, Triturus vulgaris)

Amenintari potentiale identificate:
Degradarea conditiilor stationale prin: (i) fenomene de eroziune si alunecare, (ii) lucrari de infastructura ce pot conduce la drenarea /desecarea zonei umede, (iii) construirea de
drumuri de scos apropiat, etc.
Poluarea surselor de apa cu reziduri de carburanti, lubrifianti, deseuri menajere;
Masuri de management:
- nu vor fi permise lucrari care sa conduca la drenarea apelor din aceste zone.
- menţinerea funcţiilor protective prin includerea în regim de conservare a zonei de vegetatie de tranzitie /zona tampon;
- lucrările de doborât, scos-apropiat şi depozitat material lemnos vor evita aceste zone (materialul căzut accidental va fi îndepărtat);
- nu se vor abandona resturi de exploatare și/sau deșeuri de altă natură în aceste zone
- se vor limita traseele de colectare a lemnului în vederea protejării acestora.
- nu se vor aplica substante chimice la o distanta mai mica de 20 m;
2.2. Zonă umedă – Păduri de baltă de Alnus glutinosa cu rogozuri
Locatie: 74 A%, 74 B%

Descriere: Zonă umedă – Păduri de baltă de Alnus glutinosa cu rogozuri (Cod Natura 2000: 91E0* /Cod Habitate Romania: R4403)
Arinișele negre de mlaștină, spre deosebire de cele ripariene / galerie (de luncă) sunt foarte rare și, de obicei, doar cu arbori tineri. Cele două mlaștini cu arini negri din arealul trupului
Uiasca sunt printre cele extrem de rare din țară și chiar UE foarte bine conservate, cu exemplare de arin negru de 80 -100 ani. S-au format în microdepresiunile dintr-un trog al unei
alunecări de teren masive, stabilizate astăzi. În mod sigur cele două mlaștini au și o valoare deosebită pentru studiul cuaternarului, depozitul de sediment părând a fi foarte profund. Pe
baza cercetărilor palinologice și de radiocarbon în mod sigur de aici se vor putea obține date științifice importante pentru studiul paleomediilor din cuaternar în perimetrul Podișului
Getic (sunt foarte puține locații unde există astfel de situri în regiune). În plus, segmentele de peisaj forestier edificate de aceste arinișuri de mlaștină sunt foarte luxuriante în anotimpul
estival, având un aspect subtropical, apropiat de tipul mlaștinilor cu Taxodium și Glyptostrobus din SE SUA și SE Chinei (conferit și de structura coronamentului la Alnus glutinosa,
oarecum asemănătoare celei a coniferelor). Abundența ferigilor, mai ales din specia Dryopteris dilatata face ca aspectul subtropical să fie și mai pregnant. În plus, aceste habitate sunt
excelente pentru amfibieni, aici putând fi localizate 3-4 specii de anure și 2-3 de urodele.
Specii caracteristice: Alnus glutinosa, Salix triandra, Salix cinerea, Salix purpurea, Frangula alnus.
Specii edificatoare: Dryopteris dilatata, Carex acutiformis, Carex riparia, Carex vesicaria.

Fig. 1 – Dryopteris dilatata.

Fig. 2 – Carex riparia.

Fig. 3 – Carex vesicaria.

Fig. 4 – Carex acutiformis.
Amenintari potentiale identificate:
Drenarea zonelor umede prin, (i) amplasarea de drumuri de scos apropiat, sau (ii) utilizarea neautorizata offroad.
Modificarea conditiilor stationale prin lucrari de exploatare neadecvate;
Poluarea surselor de apa cu reziduri de carburanti, lubrifianti, deseuri menajere;
Masuri de management:
- se recomandă subparcelarea distinctă (categ. func. 1-5.u);
- nu vor fi permise lucrari care sa conduca la drenarea apelor din aceste zone.
- nu se vor amplasa trasee de colectare a lemnului în vederea protejării acestor zone.
- ocrotirea vegetatiei instalate pe zona mlastinoasa;
- menţinerea funcţiilor protective prin includerea în regim de conservare (pentru zona de vegetatie de tranzitie / zona tampon);
- lucrările de doborât, scos-apropiat şi depozitat material lemnos vor evita aceste zone (materialul căzut accidental va fi îndepărtat);
- nu se vor abandona resturi de exploatare și/sau deșeuri de altă natură în aceste zone
- nu se vor aplica substante chimice la o distanta mai mica de 20 m;

OBSTEA MALURENI

Cod

Tip de padure

GRUPA DE FORMATII: 5
GORUNETE SI TIPURI DE PADURE CU GORUN (Querceta sessiliflora composita)
5131 Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides (m)
Total Grupa 2

UP I

10%

12,77
12,77

1,31

153,6
1,50
104,08
8,91

35,67

5
GRUPA DE FORMATII: 4
FAGETE SI TIPURI DE PADURE CU PARTICUPAREA FAGULUI (Fageta composita - fara stejar)
4212 Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m)
4214 Făget de dealuri pe soluri scheletice (i)
4221 Făget cu Carex pilosa (m)
4321 Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa (m)
Total Grupa 4
GRUPA DE FORMATII: 9
PADURI DE PLOP, SALCIE, ANIN (POPULETA, SALCETA, ALNETA)
9712 Aniniș pe soluri gleizate (m)
Total Grupa 9

6,00
6,00

0,6

Proprietar

O.S.

Codrii
Verzi

Malureni

Codrii
Verzi

U.P.

I Malureni

I Malureni

u.a.

125 F

126 A

S (ha)

0.58

0.73

Catego
ria
functio
nala

1-2L

1-2L

Tip de
padure
/habitat

5153

Starea favorabila de conservare a
habitatelor:
Gorunet de coastă cu graminee și
Luzula luzuloides (m)

5131

Starea favorabila de conservare a
habitatelor:
Gorunet de coastă cu graminee și
Luzula luzuloides (m)

Codrii
Verzi

I Malureni

129 A

35.67

1-2L

4212

Codrii
Verzi

I Malureni

127 C%

0.6

1-2A

9712

Total "retea de conservare" (ha)
Total suprafata certificata (ha)

37.58
300.00

Obiectiv de conservare

Starea favorabila de conservare a
habitatelor:
Făget de deal pe soluri schelete cu
floră de mull (m)
Starea favorabila de conservare a
habitatelor:
Aniniș pe soluri gleizate (m)

Masuri de management
Prin lucrarile de ingrijire si conducere a arboreltului se
va urmarii atingerea compozitiei tel conform tipului
natural fundamental de padure (reducerea carpenului
din compozitie si cresterea ponderii gorunului si
fagului). Promovarea subarboretului si protejarea unor
preexistenti de fag ca arbori pentru biodiversitate
/lemn mort.
Prin lucrarile de ingrijire si conducere a arboreltului se
va urmarii atingerea compozitiei tel conform tipului
natural fundamental de padure (eliminarea salcamului
si cresterea ponderii gorunului si fagului din
samanata). Promovarea ciresului si a subarboretului.
Taierile de igiena vor promova exemplarele de fag
provenite din samanata precum si elementele
diseminate si subarboretul.
Lucrări speciale de conservare vor asigura conservarea
aninisului (se va urmarii eliminarea salcamului si
promovarea aninului).

Obstea Mosnenilor Muntele Florea
Cod

Tip de padure

GRUPA DE FORMATII: 1
MOLIDISURI SI TIPURI DE PADURE CU MOLID (Picea composita)
1153 Molidis cu Vaccinium myrtillus (i)
1154 Molidis de limita cu Vaccinium myrtillus (i)
1341 Amestec de rasinoase si fag pe soluri schelete (m)
Total Grupa 1
Habitate marginale
Complexe de raristi si tufarisuri
Complexe de raristi de molid si tufarisuri de anin verde
Total Grupa 2

Proprietar

Obstea
Mosnenilo
r Muntele
Florea

u.a.

Categoria
functionala

Tip de padure
/habitat

U.P.

Codrii
Verzi

I Muntele
Florea

58N

1.9

0

1153

Starea favorabila de conservare a habitatelor:
Complexe de raristi de molid si tufarisuri de
anin verde.

Codrii
Verzi

I Muntele
Florea

58 B

7.2

1-2A, 2C, 1C

1154

Starea favorabila de conservare a habitatelor:
Molidis de limita cu Vaccinium myrtillus (i)

Codrii
Verzi

I Muntele
Florea

62 A

17.3

1 - 2A, 1C,
4I

1341

Starea favorabila de conservare a habitatelor:
Amestec de rasinoase si fag pe soluri
schelete (m)

Codrii
Verzi

I Muntele
Florea

64 A

28.5

1 - 2A, 1C,
4I

1341

Starea favorabila de conservare a habitatelor:
Amestec de rasinoase si fag pe soluri
schelete (m)

Total suprafata certificata (ha)

54.9

266.59

77,29
47,8
139,6

1,9

O.S.

Total "retea de conservare" (ha)

S (ha)

UP I

Obiectiv de conservare

10%
(TII)

58 B
62 A, 64 A

58N

Masuri de management

Se vor evita orice intervenţii (i.e. vor fi restrictionate
tăierile de arbori şi arbuşti). Doar în cazuri exceptionale
(e.g. avalanse, incendii, atacuri de insecte) se va interveni
cu lucrări pentru refacerea habitatelor.
Lucrări speciale de conservare (conform tipului
funcţional II) care să permită menţinerea/refacerea stării
favorabile de conservare a ecosistemelor. Lucrarile vor
viza mentinerea unei stari fitosanitare corespunzatoare.
Lucrări speciale de conservare (conform tipului
funcţional II) care să permită menţinerea/refacerea stării
favorabile de conservare a ecosistemelor. Lucrarile vor
viza mentinerea unei stari fitosanitare corespunzatoare.
Lucrări speciale de conservare (conform tipului
funcţional II) care să permită menţinerea/refacerea stării
favorabile de conservare a ecosistemelor. Lucrarile vor
viza mentinerea unei stari fitosanitare corespunzatoare.

SLB EAST EUROPE INVESTMENT SRL

Proprietar

SLB EAST
EUROPE
INVESTMENT
SRL

U.P.

u.a.

S
(ha)

Categoria
functionala

Codrii
Verzi

II
Trivale

68C

2,00

1-2A, 4B

Codrii
Verzi

II
Trivale

O.S.

68D

2,10

Total "retea de conservare" (ha)

4,10

Codrii
Verzi
Codrii
Verzi

Total suprafata certificata (ha)

25,90

1-2A, 4B

Tip de
padure
/habitat

Obiectiv de conservare

Masuri de management

5113

Starea favorabila de conservare a
habitatelor:
Complexe de anin .

Se vor evita orice intervenţii (i.e. vor fi restrictionate tăierile de
arbori şi arbuşti).

5113

Starea favorabila de conservare a
habitatelor:

Lucrări speciale de conservare (conform tipului funcţional II)
care să permită menţinerea/refacerea stării favorabile de
conservare a ecosistemelor. Lucrarile vor viza mentinerea unei
stari fitosanitare corespunzatoare.

