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C1 - Refacerea a 10 ha din 
habitatul 4070* - Tufărișuri cu 
Pinus mugo și Rhododendron 

myrtifolium

Pentru refacerea habitatului 4070* Tufărișuri 
cu Pinus mugo și Rhododendron 
myrtifolium am produs circa 45.000 de 
puieții de jneapăn, care pentru aclimatizare 
la condițiile de mediu naturale au fost 
transportați în pepiniera Geamănu, la o 
altitudine de 960 m, Peștișani. O etapă 
importantă monitorizată a fost procesul de 
acoperire a puieților de jneapăn din pepinieră 
cu un strat de frunze uscate pentru protecția 
împotriva înghețului din lunile de iarnă 2014- 
2015. În perioada martie–iunie 2015 s-a 
monitorizat întreținerea puieților de jneapăn 
din pepiniera Geamănu, care a prevăzut 
lucrări de plivit și udat, pentru a asigura în 
permanență umiditatea optimă și tratarea 
puieților cu fungicide, pentru a asigura o 
protecție și dezvoltare bună. În luna august 
2015 a demarat acțiunea de săpare a 30.000 
de vetre pentru puieți de jneapăn, care vor fi 
plantați începând cu luna octombrie 2015 în 
zona Muntele Oslea.

Ce ne-am propus?
C3 - Refacerea a 25 de ha din 

habitatul 9260 - Vegetație forestieră 
cu Castanea Sativa

Acțiunea a demarat în anul 2014 cu tăierea 
arborilor uscați de castan și curățirea terenului 
de materialul lemnos. Pe suprafața de 12,5 ha 
din U.A. 35 C, O.S. Eparhial, în primăvara anului 
2015 cu motounealta s-au taiat arbuștii, rugii 
și arborii subțiri din speciile carpen și 
mojdrean, precum și lăstarii, pentru ca terenul 
sa fie apt pentru plantat. La inceputul lunii 
martie 2015 a demarat acțiunea de pichetare 
a terenului la care s-au folosit un număr de 
19.100 picheti confecționați din lemn, la 
schema de plantare adoptată și anume 
2m/1,50m. S-a continuat cu lucrarea de 
execuție a vetrelor și a gropilor de plantat, 
tratarea gropilor cu substanțe chimice care să 
prevină atacul insectelor de rădăcină asupra 
puieților, care au durat circa o săptămână. În 
perioada 23.03.2015–15.04.2015 s-a derulat 
acțiunea de plantat puieți de castan, pentru 
refacerea habitatului 9260 - Vegetație 
forestieră cu Castanea Sativa, din zona 
Schitului Cioclovina, prin plantarea unui număr 
de 19.100 puieți de castan.





LIFE 11/NAT/RO/825

Natura este singura carte în care 
fiecare filă păstrează câte un adevăr.
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Ca să descrii şi să iubeşti natura, 
trebuie tu însuti să fi amantul ei.
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Natura nu produce nimic al cărui 
folos să nu se vadă vreodată.
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Natura este deasupra artei, câtă  
vreme avem păduri, nu vom picta copaci.
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În natură nimic nu se pierde, nimic 
nu se câstigă, totul se transformă.
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Natura nu a tradat niciodată 
inima care a iubit-o.
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Natura nu face nimic fără temelie 
sau rădăcină.
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