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Introducere
Scopul proiectului este refacerea a circa 25 ha din habitatul 9260 Vegetaţie forestieră cu Castanea
sativa. Prin lucrările de refacere a habitatelor afectate se va asigura starea de conservare favorabilă
a ariei naturale protejate.
Prezenta documentație a fost elaborată în conformitate cu prevederile OM 19/2010 și a
ghidului metodologic ce face parte integrantă din acesta, cu privire la evaluarea adecvată.
De asemenea, s-au mai avut în vedere:
·

Ordinul comun al MMP, MAI, MADR și MDRT 135/76/84/1284 din 2010 – pentru
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte
publice și private;

La realizarea prezentului raport s-a mai ținut cont de următoarele documente dezvoltate în
conformitate cu Directivele privind Evaluarea Impactului Asupra Mediului – beneficiar Ministerul
Mediului și Gospodăririi Apelor:
·
·
·
·

Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
Manualul EIA;
Ghid metodologic pentru includerea considerațiilor de biodiversitate în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului;
Ghid metodologic privind evaluarea adecvată (www.mmediu.ro/pdf/legislatie/biodiv/Ghid
_Evaluare_Adecvata.doc)

Precum și de:
·

Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitat
Directive 92/43/EEC, propus de Comisia Europeană, DG Environment, 2002.

Au fost luate în considerare și prevederile Directivelor europene, 2000/60/CCE “Ape”, 79/409
‘’Pasari’’, 92/43 ‘’Habitate’’ (din perspective propunerii includerii zonei în rețeaua națională Natura
2000).
Orice proiect, plan sau program, produce pe lângă efectele directe (pentru care a fost conceput) și o
serie de efecte indirecte care trebuie gestionate în scopul conformării cu reglementările pe linie de
protecție a factorilor de mediu. Necesitatea gestionării tuturor efectelor determinate răspunde și
unor principia ce stau la baza legislației de protecție a mediului:
·
·
·

inițierea din timp a unor măsuri care să reducă sau să elimine efecte nedorite;
evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor și posibilităților privind alegerea tehnologiei
optime;
necesitatea implicării factorilor instituționali responsabili în procesul de luare a deciziilor
privind managementul proiectelor cu impact asupra mediului.

Evaluarea adecvată are drept obiect evidențierea efectelor cu potențial negative ce ar putea să apară
asupra elementelor criteriu ce au stat la baza desemnării siturilor Natura 2000 previzionate a apărea
în urma implementării unui Plan sau Proiect, ce ar conduce la pierderea valorii conservative a
5

sitului țintă, prin afectarea negativă a elementelor de floră, faună sau a habitatelor, conducând la
apariția unor disfuncționalități bio-ecocenotice sau la efecte disruptive asupra rețelei Natura 2000.
Evaluarea adecvată încearcă să anticipeze efectul proiectului și a activităților legate de acesta,
ținând cont de spectrul condițiilor fie ele variabile sau constante de mediu, cu accent asupra
biodiversității. Evaluarea adecvată conține analize tehnice prin care se oferă informații asupra
cauzelor și efectelor induse de proiect, a consecințelor cumulate ale acestora, sumate cu impactul
cauzat de activități anterioare și prezente, formulând ipoteze și asupra unor dezvoltări viitoare, în
scopul unei cuantificări cât mai fidele a nivelelor de impact asupra factorilor de mediu, a
biodiversității în special, de pe amplasamentul studiat.
Evaluarea adecvată s-a conturat ca un instrument de bază în identificarea și reducerea consecințelor
negative ale activităților antropice asupra rețelei Natura 2000 ce transpune obiectivele Directivelor
europene 92/43 “Habitate”, respective 79/409 “Păsări”. Această evaluare caută să încorporeze
planificarea pentru mediu din primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau
reducerii impactului ecologic negative al activității preconizate.
Astfel, procesul de evaluare adecvată are rolul de a furniza informații factorilor responsabili, care să
faciliteze și să asiste procesul de decizie în scopul adoptării celor mai adecvate măsuri pentru
reducerea, eliminarea sau compensarea efectelor negative associate în eventualitatea acceptării
proiectului în cauză.
Scopul elaborării Evaluării Adecvate este obținerea de către Administratia NGV a actului de
reglementare conform emis de către APM Gorj pentru realizarea proiectului.
Evaluarea adecvată a impactului asupra mediului nu reprezintă o cercetare științifică exaustivă prin
care să se realizeze o sinteză cu caracter monografic a atributelor legate de factorii de mediu din
zona țintă. Evaluarea adecvată este definită în Legea Mediului ca fiind: procesul menit să identifice,
să descrie și să stabilească, în funcție de obiectivele de conservare și în conformitate cu legislația în
vigoare, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale oricărui plan
ori proiect, care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii
naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod
individual ori în combinație cu alte planuri sau proiecte.
Astfel, acest document se dorește a fi doar un instrument menit să asiste procesul decisional al
autorităților de mediu, cu privire la efectele induse de promovarea proiectului propus asupra
obiectivelor de conservare (habitate, specii de floră, faună) ale sitului, prin identificarea și evaluarea
efectelor preconizate, asociate proiectului.
Conform prevederilor legale în vigoare, noțiunea de impact semnificativ trebuie determinată în
relație cu trăsăturile specifice ale ariei naturale protejate de interes comunitar. Trebuie specificat
faptul că ceea ce poate prezenta un efect semnificativ pentru o anumită arie naturală protejată de
interes comunitar, poate să nu aibă același efect pentru un alt tip de arie protejată de interes
comunitar. De aceea, fiecare evaluare este un caz individual care trebuie tratată în funcție de
obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate de interes comunitar și de caracteristicile
planului sau proiectului.
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Probabilitatea unui impact semnificativ poate rezulta nu numai din trăsăturile planului sau
proiectului localizate în interiorul unei arii natural protejate de interes comunitar, dar și din
planul/proiectul localizat în afara acesteia.
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I. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII
1. Denumirea proiectului:

LIFE+ 11 NAT/RO/825 „Conservative management for 4070* and 9260 habitats of
ROSCI 0129 North of Western”, judeţul Gorj.
1.1.Titularul proiectului și date de identificare ale titularului de proiect

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ROMANIA-JAPONIA str. Splaiul Unirii,
nr.313, București, reprezentata prin Director Bogdan Gatej
1.2. Informaţii despre autorul studiului şi colaboratorii acestuia
Autorul studiului este Meilescu Cornel, atestat pentru elaborarea studiilor de impact asupra
mediului, studiilor de evaluare adecvata şi a bilanţurilor de mediu, având Certificatul de Înregistrare
înscris în Registrul Naţional al elaboratorilor de Studii pentru protecţia Mediului nr. 420.
În vederea elaborării studiului s-a colaborat cu următorii specialişti:
Dr Ciortan Ioana
Cornel Meilescu
2. Localizarea geografică şi administrativă, cu precizarea coordonatelor STEREO
Delimitarea suprafetei de 25 ha de habitat 9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa s-a
realizat prin masuratori cu ajutorul GPS-ului.
Perimetrul de refacere a habitatului 9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa este
conform planului de mai jos:
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3.Modificările fizice ce decurg din proiect
Justificare
Așa cum se știe starea de conservare a unui habitat natural este dată de totalitatea
factorilor ce acționează asupra sa și asupra speciilor caracteristice acestuia și care îi pot afecta pe
termen lung răspândirea, structura și funcțiile, precum și supraviețuirea speciilor ce îi sunt
caracteristice.
În cazul unui habitat natural, starea de conservare se consideră „favorabilă” atunci când
sunt îndeplinite următoarele condiții:
- arealul său natural și suprafețele pe care le acoperã în cadrul acestui areal sunt stabile
sau în creștere;
- are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar
probabilitatea menținerii acestora în viitorul apropiat este mare
- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă, adică:
9

o datele privind dinamica populațiilor speciei indică faptul că aceasta se
menține și are șanse să se mențină pe termen lung ca o componentã viabilă
a habitatului natural;
o arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă
în viitorul apropiat;
o există un habitat suficient de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină
pe termen lung
Starea actuală de conservare a habitatului 9260 în situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul
Gorjului de Vest următoarea:
Din raportul I.C.A.S. Brasov, care este parte in Proiectul “Managementul Conservativ al
Habitatelor 4070 si 9260 in ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest - judetul GORJ” in cadrul
Actiunii A2, a intocmit prin responsabil proiect I.C.A.S. – Danut Chira- “ Analiza privind stadiul
habitatului 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa. Starea de conservare a speciei Castanea
sativa si habitatului 9260”, rezultă că în arboretele din O.S.Tismana castanul, ca element de
arboret, este distribuit pe 280.6 ha. Însă mai apare diseminat și în alte arboretele, suprafata pe
care apare castanul crescând, astfel, la 531 ha.
Toate arboretele de castan din O.S. Tismana sunt infestate cu ciuperca Cryphonectria
parasitica. In prezent uscarea este in treptele de crestere accentuata, iar in anii urmatori, in acelasi
ritm se va ajunge la uscarea totala a arboretelor mature.
Conform datelor din Amenajamentul silvic intocmit de ICAS Brasov, in anul 2004, uscarea
era totala doar la castanii batrani din u.a. 17 A (UP IV Tismana), moderata in u.a. 1 C (UP IV) si
slaba in u.a. 2C, 4D, 12B(UP IV), 1CD, 2DE, 35E, 37BE, 38F, 44FH, 45H, 82CG (UP V Topesti)
iar restul arboretelor nu erau afectate de uscare.
Arboretele afectate de uscare, in general slaba, reprezentau in anul 2004 26% in UP V si 28,
4% in UP IV.
Vitalitatea arboretelor era normala in UP V, normala sau foarte viguroasa in UP IV.
Vitalitatea era slaba doar in u.a. 2D (UPV) si u.a. 101D (UP IV).
In anul 2013, arborete aparent sanatoase au fost identificate numai in ua 101CD din UP IV,
pe suprafata de 4,1 ha, ceea ce reprezinta doar 1,5% din totalul arboretelor cu castan din cadrul OS
Tismana, si cu uscare slaba in ua 37 B, 37 H si 38 B, din UP V Topesti-Bistricioara, pe suprafata de
6,8 ha.
Sunt inca sanatosi doar lastarii cu diametre sub 2-3 cm si un procent foarte mic de arbori. Se
poate spune ca infectia este generalizata.
Modalități de refacere a habitatului
Pentru refacerea habitatului 9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa se va acționa in
doua directii:
1. In arboretele mature in care mai exista exemplare mai putin afectate de uscare si care
mai pot sa fructifice, se va proceda la extragerea treptata a exemplarelor uscate, prin taieri
progresive, in ochiuri de regenerare, urmate de lucrari de ajutorarea regenerarii naturale. Tot in
aceste arborete se va proceda la tratarea biologica a arborilor si a lastarilor infestati, pentru ca in
felul acesta sa pastram in arboret o perioada indelungata forma hipovirulenta a ciupercii, care in
cativa ani sa conduca la vindecarea arboretului.
2. In arboretele tinere aflate in stadiile de curatiri si rarituri se va proceda de asemenea la
extragerea exemplarelor uscate si tratarea biologica a arborilor mai putin afectati, actionand astfel
pentru vindecarea arboretelor
3. In arboretele in care uscarea este foarte puternica sau totala si in care nu mai este
asigurata sursa de seminte pentru regenerarea pe cale naturala, singura solutie este extragerea
integrala a arboretului existent si refacerea acestuia prin impaduriri cu puieti produsi in pepiniera.
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4. Se va interveni cu impaduriri si in ochiurile mari care rezulta prin taierile progresive,
acolo unde nu poate fi asigurata regenerarea naturala. Si in aceste arborete se vor pastra exemplare
sanatoase din lastari.
4. Resurse naturale necesare implementării planului:
Pentru reconstructia unei suprafete de 25 ha din habitatul 9260 sunt necesari un numar de
125.000 puieti de castan.
Din acestia se vor planta in primul an 100.000 puieti, revenind 4000 de puieti pe hectar.
In primul an, in conditii normale, se pot produce pierderi de 15%, adica un numar de 15.000
puieti, pierderi care se completeaza in primavara anului II.
In anul al II-lea se mai pot produce pierderi de 10 %, reprezentand 10.000 puieti pierderi
care se completeaza in anul III.
5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes
comunitar pentru a fi utilizate la implementarea proiectului
Din cadrul ariei naturale protejate nu vor fi exploatate niciun fel de resurse naturale.
6. Emisii şi deşeuri generate de plan în apă, aer, pe suprafaţa unde sunt depozitate deşeurile şi
modalitatea de eliminare a acestora
Prin implementarea PP nu vor rezulta deșeuri, prin urmare nu este cazul să se descrie modalități de
eliminare a acestora.
În perioada de transport a puieților vor exista emisii reduse de particule şi emisii de poluanţi
specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.
Pentru vehiculele ce pot elibera în atmosfera particule fine se vor alege traseele optime din punctul
de vedere al protectiei mediului.
Alte măsuri care se pot propune pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului în perioada
executării lucrărilor de construcţie sunt:
- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;
- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utiliajelor şi mijloacelor de transport auto.
7. Cerinţe legate de utilizarea terenului necesare pentru execuţia planului: categoria de
folosinţă a terenului, suprafeţe de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către plan
(ex. drumuri de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de
drenaj, etc.)
Categoria de folosință a terenului în momentul implementării PP
Terenul pe care va fi implementat PP este ocupat de tipul de habitatul 9260 Vegetație foretieră cu
Castanea sativa și aparține fondului forestier de stat.
Suprafața de teren ce va fi ocupată permanent de către plan – 25 ha
8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului (dezafectarea, reamplasarea de
conducte, linii de înaltă tensiune, etc., mijloace de construcţie necesare), respectiv modalitatea
în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale de
intere comunitar
Nu există.
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9. Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării proiectului şi eşalonarea perioadei de
implementare a proiectului
Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani.
10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului
Organizarea santierului de impăduriri
Transport
Plantare
Lucrari de intretinere a plantatiilor în primul an
constau din mobilizarea solului, lucrari care trebuie sa asigure cele mai bune conditii de dezvoltare
a puietilor – patru lucrări
Lucrari de revizuire a plantatiei
Lucrări de revizuire și întreținere a plantației în anul II
Lucrări de revizuire și întreținere a plantației în anul III
11. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului
Mod de lucru pentru împădurire
Organizarea santierului de impăduriri
- parcelelor ce vor fi împădurite se pichetează la 2m/1,24m, corespunzător unui
număr de 4000 puieti/ha.
Transportul
- cu autocamionul pe distanta medie de 15 km, cu luarea masurilor de a proteja radacinile
puietilor impotriva curentilor de aer cu prelate care sa impiedice uscarea perisorilor
absorbanti.
- transporta prin purtare directa, cu spatele pe distante de cca 700 m, pana la santierul de
impaduriri, cu aceleasi masuri de protejare a radacinilor.
- menținerea umidității rădăcinilor puieților apti de plantat prin realizarea unui șanț
provizoriu unde aceștia vor fi depozitați până la plantare definitivă.
- Puietii se preiau din santul in care sunt depozitati se pun in galeti cu apa. In locul indicat
de picheti se amenajaza cu sapa de munte o vatra cu dimensiunile de 80/60 cm.
Plantarea
- se realizează gropi cu dimensiuni de 30x30x30 cm executate în mijlocul vetrei cu
dimensiunile de 80/60 cm, pe locul pichetat anterior
- lucrări de prevenire a dăunătorilor din sol
- plantarea propriuzisă
Lucrari de intretinere a plantatiilor în primul an
- constau din mobilizarea solului, lucrari care trebuie sa asigure cele mai bune conditii de
dezvoltare a puietilor – patru lucrări
Lucrari de revizuire a plantatiei
Lucrări de revizuire și întreținere a plantației în anul II
Lucrări de revizuire și întreținere a plantației în anul III
12. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact
cumulativ cu planuri care sunt în procedură de evaluare şi care poate afecta aria naturală de
interes comunitar
În zonă nu există proiecte ce pot genera impact cumulativ.
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13. Alte informaţii solicitate de către Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului
Nu este cazul.
II. INFORMAȚII PRIVIND
COMUNITAR AFECTATE

ARIILE

NATURALE

PROTEJATE

DE

INTERES

2.1. Date privind ariile naturale protejate
Derularea PP se face în zona Tismana-Pocruia, in fondul forestier.
2.1.1. Identificarea şi localizarea ariilor naturale protejate de interes comunitar
Pădurea Tismana-Pocruia este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei
a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier și floristic), situată în județul Gorj, pe teritoriul
administrativ al orașului Tismana. Rezervația naturală cu o suprafață de 51,60 hectare a fost
declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și reprezintă o zonă
împădurită de interes floristic, cu rol de protecție pentru specia arboricolă de castan
comestibil (Castanea sativa).
Aria naturală Pădurea Tismana-Pocruia se afla in interiorul sitului Natura 2000
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest (fig. 1).

Harta 1. Harta sitului (http://www.rezervatiagorjului.ro/arii_protejate)
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2.1.2. Harta generală cu încadrarea suprafeţei proiectului şi hărţi de detaliu asupra suprafeţei
propriu-zise, cu indicarea clară a amplasamentelor propuse şi raporturile lor cu reperele
topografice învecinate

2.1.3. Descrierea zonei de studiu
Implementarea PP se va face pe raza localității Tismana, UP IV Tismana.
Hidrologia
Râul Tismana, afluent pe partea dreaptă al Jiului, drenează împreună cu afluenţii săi
versantul sud-sud vestic al munţilor Vâlcan, zona Subcarpatică Olteană şi confluează cu râul Jiu în
dreptul localităţii Stejerei, însumând o suprafaţă de 894 kmp, altitudine medie a bazinului de 581 m
şi o pantă medie a bazinului de recepţie de 140 m/km. Izvorăşte la o altitudine de 1460 m şi până în
apropiere de postul hidrometric Godineşti valea prezintă caractere tipice montane cu pante mari
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care depăşesc 60 ‰. Este caracteristic pentru cursul superior atât al râului Tismana cât şi ai
afluenţilor principali (Bistriţa cu Sohodol), străbaterea unei fâşii calcaroase ce dă naştere unor
fenomene specifice precum şi prezenţa a numeroşi afluenţi mici, caracterizaţi printr-o alimentare
constantă din pânza freatică (izvorul Vâlceaua, izvorul Jaleş). Cursul mijlociu străbate depresiunea
Tismana, dealurile Subcarpatice Gorganul şi Gornoviţa. Pantele râului scad în acest sector de la 55
‰ la confluenţa cu Pocruia la 37 ‰ la postul hidrometric Stejerei, văile devin largi, inundabile la
ape mari, terasele evidente. În cursul inferior aceste caractere se accentuează, albia majoră atingând
lăţimi apreciabile, iar panta scade sub 27 ‰. Afluenţii păstrează aceleaşi caractere montane, văi
ascuţite în formă de V, pante accentuate, regim de torenţialitate în sectorul superior, iar spre
confluenţă văile devin largi, inundabile şi pantele mici.
Ca afluenți principali se întâlnesc: pârâul Tismenița, Ogașul lui Condoiu pe versantul stâng;
Sodoesul, Valea Sașa și Paltinei, afluenți de dreapta.
Regimul hidrologic al acestor pâraie este relativ echilibrat, excepție facând V. Sașa,
Sodoesul, Ogașul lui Condoiu, care nu au apa în cea mai mare parte a anului.
2.1.4. Elemente de biodiversitate specifice întregii zone studiate
A. Elemente de biodiversitate din întreaga zonă
Vegetația
Pădurile sunt situate în bazinul principal al râului Tismana, care strabate UP IV Tismana de
la nord la sud.
Fondul forestier şi peisagistic bogat este completat de Dumbrava Tismana, rezervaţia
Cioclovina, Cotul cu aluni, Cornetu Pocruiei şi Izvoarele Izvarnei. În zona satelor Pocruia şi
Tismana cresc mojdreanul, liliacul sălbatic, toate de origine sudică, elemente floristice de interes
pentru perioada de primăvară.
Elemente de geodiversitate
În platoul Tismana-Pocruia întâlnim o succesiune de rezervaţii naturale şi ştiinţifice.
Ca urmare a petrografiei regiunii şi a liniilor de abrupturi spre care se pot realiza deschideri
laterale Tismana este, de asemenea, locul unde apar mai multe peşteri. Întreg bazinul hidrografic al
râului Tismana însumează 20 de peşteri de diverse forme şi aspecte.
- Peştera Tismana, cunoscută sub denumirea de "Peştera Tezaurului", din apropierea
mănăstirii Tismana, peşteră din care ţâşneşte un şuvoi de apă ce formează o cădere de 50
m. înălţime. Peştera este importantă din punctul de vedere hidrologic şi biospeologic.
- pe valea Tismana, încă două peşteri în Piatra Pocruia care nu sunt intrate în circuitul
turistic, fiind amplasate în zona înaltă.
- spre est platoul Topeşti-Vâlcele ascunde mai multe peşteri între care cea de la Gura
Plaiului este cea mai importantă.
Fauna. Clima blândă, cu influenţe mediteraneene, a permis localizarea unor specii de
animale venite din Peninsula Balcanică.
Dintre nevertebrate, foarte numeroase: specii endemice de coleoptere, Tismanella chapuissi
şi Cloşania winkleri, descoperite în peşterile din bazinul Motrului.
Păsări: botgrosul, huhurezul, lăstunul, acvila ţipătoare, uliul, codobatura de munte sunt mai
des întîlnite.
Peştii sunt bine reprezentaţi în apele de munte, mai cu seamă prin păstrăv, zglăvocul,
mreana şi moioaga.
Batracieni: salamandra, tritonul cu creastă şi buhaiul.
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Mamiferele sunt la fel de bogat reprezentate; ele trăiesc în special în pădurile întinse şi sunt
reprezentate prin pisica sălbatică, vulpea, lupul, veveriţa, mistreţul, ciutele, căpriorul, dihorul,
liliacul, râsul. Ursul ocupă un loc de seamă printre vieţuitoarele acestor munţi. În ultima vreme
efectivul de urşi este în creştere şi, în anumite zone, vizitele la stâne au devenit frecvente, în
pădurile de la izvoarele Motrului.
B. Elemente de biodiversitate din zona studiată – căstănișurile
În sudul Depresiunii Subcarpatice a Olteniei se întâlnesc numai castani izolaţi ori în grupuri
de 20-100 exemplare, care vegetează pe Dealurile Subcarpatice dintre Motru şi Cerna, la Baia de
Aramă şi pe Dealurile Negoieştilor, pe Dealul Sporeştilor, între V. Tismanei şi V. Bistriţa, pe
Dealul Brădiceni, între Bistriţa şi Jaleş şi pe Dealul Voiteşti-Seciu, flancat de văi adânci, cum este
V. Amarandei (Bolea, Chira 2013)
w Descriere UP IV Tismana
- Suprafaţa totală pe care apare castanul: 343,2 ha, din care ca element de arboret: 145,2 ha;
- Grupa funcţională: 110,5 ha: 2-1B (76,10%); 15,3 ha: 1-1C (10,53%); 10,5 ha: 1- 5C (7,23%);
8,9 ha: 1-5H (6,12%).
- SUP (subunitate de producţie/gospodărire): 125,8 ha A (86,63%); 10,5 ha E (7,23%); 8,9 ha K
(6,12%).
Tipuri de SUP

6.12%
A

7.23%

E
K

86.63%

- Tip de staţiune, Tip de pădure, Tip de ecosistem, Tip de habitat:
În amenajamentele silvice încadrarea s-a făcut după speciile dominante locale – gorun sau
fag:
- TS 4.4.2.0. - 4,1 ha (2,80%) – Montan – premontan de făgete Pm, brun edafic mojlociu cu
Asperula – Dentaria;
- TS 5.1.4.2. - 36,1 ha (24,80%) – Deluros de gorunete, Pm, podzolit, pseudogleizat, II;
- TS 5.1.5.3. - 45,2 ha (31,10%) – Deluros de gorunete, Ps, brun edafic mare, cu AsarumStelaria;
- TS 5.2.4.2. - 59,8 ha (41,10%) – Deluros de făgete, Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula Asarum.
Tipuri de staţiuni

3%

25%

41%

TS 4420
TS 5142
TS 5153
TS 5242

31%
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Pădurile de amestec, diversificându-se tipologic în mod similar cu făgetele de deal ori cu
gorunetele, se încadrează în grupa de formaţii „4. Făgete şi tipuri de pădure cu participarea fagului”
şi respectiv în grupa de formaţii „5. Gorunete şi tipuri de pădure cu gorun”.
S-au mai identificat următoarele tipuri de pădure în compoziţia cărora castanul participă ca
specie de amestec:
- făgeto-căstăniş cu floră de mull,
- făgeto-căstăniş cu Festuca drymeia;
- goruneto-căstăniş cu Festuca drymeia (m);
- goruneto-căstăniş cu Festuca heterophylla;
- goruneto-căstăniş cu Luzula albida;
- goruneto-căstăniş cu ericacee;
- goruneto-făget cu castan şi Festuca drymeia;
- şleau de deal cu gorun, fag şi castan, de productivitate superioară.
- TP: Tipurile de pădure descrise în amenajament nu au ţinut cont de prezenţa castanului
(având origine nesigură):
- 522.1 - 62,1 ha (42,70%) – Goruneto-făget cu Carex pilosa;
- 421.2 - 12,3 ha (8,47%) – Făget de deal pe soluri scheletice cu floră de mull;
- 511.1 - 10,7 ha (7,36%) – Gorunet normal cu floră de mull;
- 512.1 - 48,2 ha (33,19%) – Gorunet cu Carex pilosa;
- 521.1 - 11,9 ha (8,19%) – Gruneto-făget cu floră de mull.
Tipuri de păduri
TP 5221

8%

TP 4212

44%

TP 5111
TP 5121
TP 5211

33%
7%

8%

- Tipuri de sol:
2201 - 17,3 ha (11,91%) - Brun argiloiluvial tipic;
2401 - 42,9 ha (29,54%) - Brun luvic tipic ;
2405 - 1,7 ha (1,17%) - Brun luvic litic;
2407 - 46,1ha (31,70%) - Brun luvic pseudogleizat ;
3101 - 37,2 ha (25,61%) – Brun eumezobazic tipic.
Tipuri de soluri

26%

12%

Sol 2201
Sol 2401
Sol 2405

30%
31%

1%

Sol 2407
Sol 3101

Brun argiloiluvial tipic: profil Ao-Bt-C, format pe luturi, şisturi sericitoase sericitocloritoase, gresii fine şi alternanţe între acestea cu luturi, slab acid, până la neutru, pH = 6,6-6,9,
moderat la foarte humifer, cu un conţinut de humus de 4,3 – 4,8 pe grosimea de 12 cm,
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oligomezobazic la mezobazic cu un grad de saturaţie în baze V= 36-69%, foarte bine aprovizionat
în azot total (0,22-0,29) luto-nisipos la lutos la suprafaţă şi luto – argilos în profunzime.
Brun luvic tipic: profil Ao-El-Bt-C, format pe luturi, gresii fine silicioase, şisturi
sericitoase, este puternic acid pH= 4,5-4,8, moderat humifer cu un conţinut de humus de 3,7 pe
grosimea de 10 cm, oligomezobazic cu un grad de saturaţie în baze V= 33,5-39,3%, mijlociu
aprovizionat în azot total (0,19), luto-nisipos, la lutos la suprafaţă şi luto-argilos în profunzime.
Brun luvic litic: profil Ao-El-Bt-R, format pe calcare, dolomite, gresii calcaroase, foarte
puternic acid la suprafaţă cu pH= 3,5 şi acid în profunzime cu pH= 4,2; slab humifer, cu humus pe
grosimea de 3 cm de 2,1%, mezobazic, cu un grad de saturaţie în baze V= 57%, mijlociu
aprovizionat în azot total (0,10g%), luto-nisipos la lutos.
Brun luvic pseudogleizat: profil: Ao-El-Btw-C, format pe luturi, şisturi sericitoase, gresii
fine şi alternanţe între acestea cu luturi; este acid cu pH= 5,3-5,9 cu valori mici în orizontul
podzolit El, foarte humifer, cu un conţinut de humus de 5,6% pe grosimea de 12 cm, mezobazic, cu
un grad de saturaţie în baze V= 56-5,0%, foarte bine aprovizionat în azot total (0,29) luto-nisipos
la lutos la suprafaţă şi luto-argilos în profunzime.
Brun eumezobazic tipic: profil: Ao-Bv-C, format pe depozite de suprafaţă, formate din roci
consolidate (calcare, gresii calcaroase, amfibolite, conglomerate amestecate, etc.), este acid în
profunzime pH= 5,1, moderat humifer cu un conţinut de humus pe grosimea de 15-20 cm de 4,95,7%, mezobazic cu un grad de saturaţie în baze V= 59-60%, bine aprovizionat în azot total 0,3g%
- nisipos la lutos.
- Relief: 100% Versant ondulat (VO)
2%

Expoziţia
SV

2%
16%

1%3%

19%

E
NE
S
SE

57%

SV
V

- Expoziţie:
SV – 2 ha (1,37%)
E – 4,6 ha (3,16%)
NE - 27,4 ha (18,87%)
S – 83,4 ha (57,43%)
SE – 22,6 ha (15,56%)
SV – 2,8 ha (1,92%)
V – 2,4 ha (1,65%)
- Altitudine (m): 2,4 ha 290-370; 9,4 ha 310-400; 5,2 ha 320-360; 3,5 ha 340-360; 10,6 ha 340390; 17,4 ha 340-410; 2,7 ha 350-390; 1,4 ha 350-390; 23,5 ha 370-410; 9,4 ha 380; 0,6 ha 400460; 22,6 ha 400-520; 2,4 ha 420; 5,7 ha 440; 10,7ha 440-490; 8,5 ha 460; 1,9 ha 460-490; 4,8 ha
460-560; 2,1 ha 470; 0,4 ha 580.
- Compoziţia actuală: suprafaţa (ha) pe diferite ponderi ale castanului în compoziţia arboretelor
din care face parte este:
2,7 ha - 10CAS;
2,4 - 9CAS1DT;
2,0 - 8CAS2GO;
1,9 - 8CAS1GO1CA;
2,6 - 8CAS2CA;
1,4 - 7CAS2GO1CI;
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6,5 - 6CAS2FA1CA1GO;
9,4 - 6CAS2FA1TE1CA;
2,1 - 6CAS2GO1FA1PLT;
5,2 - 4CAS2MJ2CA1FA1PAM;
17,4 - 4CAS3FA2CA1TE;
9,4 - 4FA3CA1MO1CAS1FR;
1,7 - 4GO3FA1CAS2CA;
4,8 - 5CAS2CA1FA1GO1DT;
1,4 - 5CAS5GO;
0,6 - 6GO4CAS;
23,5 - 3FA3CAS3CA1DT;
10,6 - 5GO2CAS2CA1FA;
22,6 - 2FA2TE2CAS2CA1GO1FR;
2,4 - 7CA1FA2CAS;
3,5 - 4CA3FA1GO1CAS1PLT;
10,7 - 4CA3GO2FA1CAS;
0,4 - 7CA2GO1CAS;
-Tip de floră: 10,6 ha Asarum-Stellaria (7,3%); 99,2 ha Asperula-Asarum (68,31%); 35,4 ha Carex
pilosa (24,38%).
Tipuri de floră

AsarumStellaria

7%

24%

AsperulaAsarum
Carex pilosa

69%

- Pondere în arboret: 1 - 25,7ha (17,69%); 2 - 35,6 ha (24,51%); 3 - 34,8 ha (23,96%); 4 - 23,2 ha
(15,97%); 5 - 4 ha (2,75%); 6 - 11,5 ha (7,92%); 7 - 1,4 ha (0,96%); 8 - 3,9 ha (2,68%); 9 - 2,4 ha
(1,65%); 10 - 2,7 ha (1,85%).
Ponderea în arboret

P1

2%
2%
3%
8% 1%

P2
P3
P4

18%

P5

3%

P6
P7
P8

16%

24%
23%

P9
P 10

- Mod de regenerare: IN (însămânţare naturală) - 42,5 ha (29,26%); LT (lăstari) - 3,9 ha (2,68%);
P (plantaţii) - 98,8 ha (68,04%).
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Tipuri de regenerare

29%

IN
LT
P

3%

68%

- Vârsta: 150 ani - 22,3 ha (15,35%); 130 ani - 4,9 ha (3,37%); 85 ani - 4,8 ha (3,30%); 80 ani –
10,7 ha (7,36%); 75 ani - 5,4 ha (3,71%); 70 ani - 4,1 ha (2,82%); 65 ani – 2,1 ha (1,44%); 50 ani –
2 ha (1,37%); 40 ani - 72,9 ha (50,20%); 30 ani – 9,4 ha (6,47%); 25 ani – 5,2 ha (3,58%); 11 ani –
1,4 ha (0,96%).
- Diametru la colet: 72 cm -10,6ha; 54 cm - 2,6 ha; 52 cm - 7,1 ha; 50 cm- 4,8 ha; 40 cm - 0,4 ha;
34 cm - 4,8 ha; 32 cm 5,8 ha; 26 cm - 5,4 ha; 24 cm - 2 ha; 22 cm - 12,8 ha; 20 cm - 22,6 ha;
18 cm - 40,9 ha; 14 cm - 9,4 ha; 12 cm-14,6 ha; 1cm - 1,4 ha.
- Înălţime: 29 cm - 10,6 ha; 27 cm -1,7 ha; 26 cm - 3,3 ha; 25 cm - 11,3 ha; 24cm - 4,2 ha; 23 cm 4,5 ha; 21cm - 2,4 ha; 18 cm - 33,3 ha; 17cm - 20,9 ha; 16 cm - 27,6 ha; 13 cm - 9,4 ha; 11cm - 9,4
ha; 8 cm - 5,2 ha; 1cm 1,4 ha:
- Clasa de producţie: 1 – 77 ha (53,03%); 2 - 29,3 ha (20,17%); 3 - 36,8 ha (25,34%); 4 – 2,1 ha
(1,44%).
Clase de producţie

25%

cls 1

1%

cls 2
cls 3

54%

cls 4

20%

- Provenienţa: NEC - 98,8 ha (68,04%); RN - 46,4 ha (31,95%).
Provenienţa

32%

NEC
RN

68%

- Vitalitate: FV (foarte viguroasă) – 77 ha (53,03%); N (normală) - 34,9 ha (24,03%); S (slabă) –
2,1 ha (1,44%); V (viguroasă) - 31,2 ha (21,48%).
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Vitalitatea

21%

FV
N

1%

S

54%

V

24%

- Consistenţa: 0,7 - 36,8 ha (25,34%);
0,8 - 10,6 ha (7,30%);
0,9 - 42,3 ha (29,13%);
1 - 55,5 ha (38,22%).
Consistenţa

25%

39%

7%

Consist.
0,7
Consist.
0,8
Consist.
0,9

29%

Pădurile de castan România se înscriu în habitatul Natura 2000: 9260 Vegetaţie forestieră
cu Castanea sativa - Păduri submediteraneene şi din etajul supra-mediteranean dominate de
Castanea sativa şi plantaţii vechi de castan comestibil cu strat ierbos seminatural. Corespunzător
acestui tip de habitat Natura 2000, în România a fost descris habitatul R4141 Păduri dacobalcanice de gorun (Quercus petraea) și castan (Castanea sativa) cu Genista tinctoria
identificat numai în nord, în vecinătatea localității Baia Mare, și în sud, în vecinătatea localităților
Tismana-Horezu, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și amestec cu gorun.
Pentru UP IV Tismana situația este următoarea:
Asociația care edifică habitatul - Castaneo-Quercetum Horvat 1938 – este valabilă pentru
căstănișurile în care ponderea castanului este mare. Analizând ”Compoziția actuală” a parcelelor
pe care a fost identificat castanul, în OS Tismana se observă că prezența (abundența-dominanța)
castanului pe anumite suprafețe este diferită.
Considerând suprafețele cu ponderea castanului peste 2 ca făcând parte din asociația
Castaneo-Quercetum Horvat 1938 restul parcelelor unde a fost identicicat castanul, cu pondere 2
sau 1 le încadrăm la alte tipuri de păduri – gorunete cu Festuca drymeia și Luzula luzuloides,
edificate de as. Festuco drymeiae- Quercetum petraeae, Morariu et al. 1970
Parcele: 2,7 ha - 10CAS; 2,4 - 9CAS1DT; 2,0 - 8CAS2GO; 1,9 - 8CAS1GO1CA; 2,6 8CAS2CA; 1,4 - 7CAS2GO1CI; 6,5 - 6CAS2FA1CA1GO; 9,4 - 6CAS2FA1TE1CA; 2,1 6CAS2GO1FA1PLT; 5,2 - 4CAS2MJ2CA1FA1PAM; 17,4 - 4CAS3FA2CA1TE; 9,4 4FA3CA1MO1CAS1FR; 4,8 - 5CAS2CA1FA1GO1DT; 1,4 - 5CAS5GO; 0,6 - 6GO4CAS; 23,5
- 3FA3CAS3CA1DT - se încadrează la as.Castaneo-Quercetum Horvat 1938
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Parcelele - 9,4 - 4FA3CA1MO1CAS1FR;
1,7 - 4GO3FA1CAS2CA; 10,6 5GO2CAS2CA1FA; 22,6 - 2FA2TE2CAS2CA1GO1FR; 2,4 - 7CA1FA2CAS; 3,5 4CA3FA1GO1CAS1PLT; 10,7 - 4CA3GO2FA1CAS; 0,4 - 7CA2GO1CAS - as. Festuco
drymeiae-Quercetum petraeae, Morariu et al. 1970.
Analizând tipurile de stațiune, tipurile de pădure, tipurile de ecosisteme din amenajamentele silvice,
în toată zona unde apare castanul la Tismana-Pocruia au fost identificate fitocenoze ce aparțin
următoarelor habitate:
R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica)
Corespondențe:
NATURA 2000: –
EMERALD: !41.2 Oak-hornbeam forests
CORINE: –
PAL.HAB: 41.7A151. Getic pre-Carpathic Festuca drymeia oak forest
EUNIS: G1.8713. Pre-Carpathian beechsessile oak forest
Asociații vegetale: Festuco drymeiae-Quercetum petraeae, Morariu et al. 1970
Tipuri de ecosisteme: 5134 Gorunet cu Luzula luzuloides, 4636 Goruneto-făget cu Festuca
drymeia, 4634 Goruneto-făget cu Luzula luzuloides.
Răspândire: pe dealurile din toată țara, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de
amestec cu gorun, mai frecvent în sudul și vestul României.
Stațiuni: Altitudini: 300–700 m. Clima: T = 9–7°C, P = 700–900 mm. Relief: versanți cu diferite
înclinări, de regulă repezi, expoziții mai mult însorite. Roci: variate, în special silicioase. Soluri: de
tip districambosol și luvosol, mijlociu profunde, frecvent scheletice, acide, mezobazice, hidric
echilibrate, mezotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale și balcanice. Stratul arborilor compus
exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puțin
amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie
(Sorbus tominalis), cireș (Prunus avium); are acoperire 70–90% și înălțimi de 20–25 m la 100 de
ani. Stratul arbuștilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, C.
sanguinea, Ligustrum vulgare ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor, dominat de Festuca drymeia, în
petece, mai mult sau mai puțin întinse, și de Luzula luzuloides.
Valoare conservativă: moderată.
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Specii
caracteristice: Festuca drymeia. Alte specii importante: Asperula odorata, Calamagrostis epigeios,
Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium schultesii, Genista tinctoria, Glechoma
hirsuta, Geum urbanum, Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Poa nemoralis, Veronica
officinalis, rar chiar Vaccinium myrtillus.
Fitocenoze din parcelele cu floră de tip Asperula-Asarum (68,31%) și Asarum-Stellaria
(10,6%) se încadrează în habitatul:
R4118 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria
bulbifera
Corespondențe:
NATURA 2000: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests
EMERALD: !41.1 Beech forests
CORINE: –
PAL.HAB: 41.1D224. Dacian Dentaria bulbifera beech forest
EUNIS: –
Asociații vegetale: Carpino-Fagetum Paucă 1941
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Tipuri de ecosisteme: 4116 Făget cu Asperula-Asarum-Stellaria, 4216 Făget cu carpen cu
Asperula-Asarum-Stellaria,4316 Făget amestecat cu Asperula-Asarum-Stellaria.
Stațiuni: Altitudini: 300–800 (1000) m. Climă: T = 9,0–6,00C, P = 650–850 mm. Relief: la
altitudini sub 700 m numai pe versanți umbriți și văi, chiar pe versanți însoriți cu vechi alunecări; la
altitudini peste 700 m, pe versanți cu diferite înclinări și expoziții, culmi, platouri. Roci: în general
molase (alternanțe de argile, nisipuri, pietrișuri), marne, gresii calcaroase, calcare, șisturi (la munte).
Soluri: de tip eutricambosol, luvosol, profunde, slab acide, eubazice, umede, eutrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale și balcanice, mezoterme, mezofile,
mezo-eutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca și ssp.
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminat gorun (Quercus
petraea), cireș (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata),
iar în sud-vestul și vestul României și cer (Quercus cerris) și gârniță (Q. frainetto). În cazul când
proporția speciilor de amestec depășește 50% se formează așa numitele făgete amestecate.
Acoperirea realizatã de arboret este de 80–100%, iar înãlþimea atinsã de fag la 100 de ani este de
25–35 m. Stratul arbuștilor, cu dezvoltare variabilã, în funcție de acoperirea realizată de arboret,
este compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata,
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor, cu dezvoltare variabilă,
conține specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera).
Valoare conservativă: redusă.
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu frecvența mare, ssp.
sylvatica cu frecvență mai mică, Carpinus betulus. Specii caracteristice: nu sunt; posibil
Erythronium dens-canis, cât și speciile alianței Lathyro – Carpinion (Carpinus betulus, Cerasus
avium, Tilia cordata, Melampyrum bihariense, Dactylis polygama, Ranunculus auricomus,
Stellaria holostea, Crocus heuffelianus, Lathyrus hallersteinii). Alte specii importante: dominantă
primăvara este Dentaria bulbifera; cu frecvență mare se întâlnesc Anemone ranunculoides, A.
nemorosa, Asarum europaeum, Galium odoratum, Carex sylvatica, Dactylis polygama, Lamium
galeobdolon, Lathyrus vernus, Milium effusum, Mercurialis perennis, Primula vulgaris,
Pulmonaria oficinalis, Sanicula euopaea, Viola reichenbachiana, precum și unele specii sudeuropene (Melittis melissophyllum, Campanula persicifolia, Lathyrus niger), în locuri umede,
primăvara, solul este acoperit cu Allium ursinum.
R4128 Păduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera
Corespondențe:
NATURA 2000: 91Y0 Dacian oakhornbeam forests
EMERALD: !41.2 Oak-hornbeam forests
CORINE: –
PAL.HAB: –
EUNIS: –
Asociații vegetale: Dentario bulbiferae-Quercetum petrae Resmeriþã (1974) 1975
Tipuri de ecosisteme: 5116 Gorunet cu Asperula-Asarum-Stellaria.
Răspândire: în toate dealurile României, în special în Subcarpații și podișurile Moldovei, în
dealurile vestice, Podișul Transilvaniei, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de
amestec cu gorun.
Stațiuni: Altitudini: 200–700 m. Clima: T = 10,5–7,50C, P = 650–800 mm. Relief: Versanți slabmoderat înclinați, cu expoziții diferite, mai mult umbrite, funduri largi de văi. Roci: molase, marne,
gresii, depozite lutoase. Soluri: de tip eutricambosol, profunde, lutoase, eubazice, hidric optimale,
eutrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus în etajul
superior din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), exclusiv sau cu puține
exemplare de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), tei (Tilia cordata) în nord, toate
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speciile de tei în restul teritoriului, cireș (Prunus avium), stejar pedunculat (Quercus robur), cer,
gârniță (Quercus cerris, Q. frainetto), plop tremurător (Populus tremula), ulmi (Ulmus glabra, U.
minor), paltini (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), iar în etajul inferior jugastrul (Acer
campestre), sorb (Sorbus torminalis), păr și măr pãdureț (Pyrus pyraster, Malus sylvestris); are
acoperire de 80–90% și înălțimi de 20–30 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, slab dezvoltat, compus
din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus
sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica ș.a. Stratul ierburilor și
subarbuștilor, bine dezvoltat, cu bogatã floră de mull dominată de Galium odoratum, Asarum
europaeum, Stellaria holostea.
Valoare conservativă: moderată.
Compoziþie floristică: Specii edificatoare: Quercus petraea. Specii caracteristice: – . Alte specii
importante: în flora vernală, bogată Corydalis cava, C. solida, Anemone nemorosa, A.
ranunculoides, Allium ursinum, Galanthus nivalis, Isopyrum thalictroides, Ficaria verna, Dentaria
bulbifera ș.a., iar în flora estivală, pe lângă speciile dominante, Ajuga reptans, A. genevensis,
Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, C. sylvatica, Convallaria majalis, Campanula
rapunculoides, Dactylis polygama, Lamium galebdolon, Lathyrus vernus, L. niger, Mercurialis
perennis, Millium effusum, Paris quadrifolia, Sanicula europaea, Bromus benekeni ș.a.
Fitocenozele din parcelele cu floră de tip Carex pilosa (24,38) se încadrează în habitatul:
R4119 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa
Corespondențe:
NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forests (Symphyto – Fagion)
EMERALD: 41.1 Beech forests
CORINE: –
PAL.HAB: 41.1D221. Dacian Galium schultesii beech-hornbeam forest
EUNIS: G1.6D22. Dacian hairy sedge beech/hornbeam
Asociații vegetale: Carpino-Fagetum Paucă 1941
Tipuri de ecosisteme: 4125 Făget cu Carex pilosa, 4225 Făget cu carpen cu Carex pilosa.
Stațiuni: Altitudini: 300–800 m. Climă: T = 9,0–6,00C, P = 600–750 mm. Relief: versanți cu
înclinări mici și medii, cu expoziții diferite, platouri. Roci: molase (argile, nisipuri, pietrișuri),
marne. Soluri: de tip luvosol, preluvosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric echilibrate, cu
stagnare temporară de apă deasupra orizontului B, eutrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale și balcanice, mezoterme, mezofile,
mezo-eutrofe. Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica),
exclusiv sau cu carpen (Carpinus betulus), mai rar gorun (Quercus petraea s.l.), cer (Quercus
cerris), frasin (Fraxinus excelsior), sorb de câmp (Sorbus torminalis), paltin de câmp (Acer
platanoides), jugastru (Acer campestre), tei pucios (Tilia cordata), cireș (Prunus avium), plop
tremurător (Populus tremula), ulm (Ulmus glabra); are acoperire de 80–100% și înălțimi de 25–30
m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, dezvoltat variabil, în funcție de acoperirea arboretului, compus
din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Evonymus
europaeus ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dominat de Carex pilosa, cu elemente din flora de
mull; în vestul țării apare frecvent Aposeris foetida.
Valoare conservativă: redusă.
Compoziție floristică: Specii edificatoare Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica, Carpinus
betulus. Specii caracteristice: Carex pilosa, Galium schultesii. Alte specii importante: Anemone
nemorosa, Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Carex digitata,
C. sylvatica, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum,
Lamium galebdolon, Lathyrus vernus, Melica uniflora, Poa nemoralis, Primula vulgaris,
Pulmonaria officinalis, Ranunculus auricomus, Stellaria holostea, Viola reichenbachiana.
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R4123 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus
betulus) cu Carex pilosa
Corespondențe:
NATURA 2000: 9170 Galio-Carpinetum
oak-hornbeam forests
EMERALD: !41.2 Oak-hornbeam forests
CORINE: –
PAL.HAB: 41.2C14 Dacian Carex pilosa oak- bhornbeam forest
EUNIS: G1.A166 Carpathian hairy sedge oak-hornbeam forest
Asociații vegetale: –
Tipuri de ecosisteme: 5225 Gorunet cu carpen cu Carex pilosa, 4625 Goruneto-făget cu Carex
pilosa.
Stațiuni: Altitudini: 300–800 m. Clima: T = 9–60C, P = 600–800 mm. Relief: Versanți cu înclinări
și expoziții diferite, mai mult umbrite la altitudini mici. Roci: variate, molase, marne, depozite
lutoargiloase. Soluri: de tip luvosol pseudogleizat, profunde-mijlociu profunde, slabmoderat acide,
mezobazice, hidric echilibrate dar cu stagnãri temporare de apă deasupra orizontului B, mezobazice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul
superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, ssp. polycarpa, ssp. dalechampii), exclusiv sau
în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), cu exemplare de stejar pedunculat
(Quercus robur), cireș (Prunus avium), tei (Tilia cordata rar T. tomentosa), în etajul inferior carpen
(Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre) ș.a.; are acoperire 80–90% și înălțimi de 20–27 m la
100 de ani. Stratul arbuștilor, dezvoltat variabil, în funcție de umbrire, compus din Corylus
avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum
vulgare, Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor și subarbuștilor. dominat de Carex
pilosa cu elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea).
Valoare conservativă: moderată.
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Specii
caracteristice: –. Alte specii importante: Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Dactylis
polygama, Euphorbia amygdaloides, Genista tinctoria, Lamium galeobdolon, Lathyrus niger, L.
venetus, Luzula luzuloides, Pulmonaria officinalis, Scrophularia nodosa, Stellaria holostea, Viola
reichenbacjiana, Bromus benekeni ș.a.
La limita inferioră a habitatului, în apropierea localității Pocruia, a fost descrisă o
fitocenoză, indicată în literatura de specialitate ca fiind edificată de asociația Carpino-Quercetum
petraeae Borza 1941 (Syn.: Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957), ale cărei fitocenoze se
dezvoltă pe șisturi cristaline și calcare jurasice (conf. Popescu et al., 2006 - Carpino-Quercetum
polycarpae), cu următoarea compoziție floristică: Quercus polycarpa 4-5; Carpinus betulus 1-2;
Acer campestre +-1; Quercus dalechampii +-1; Sorbus torminalis +; Ulmus glabra +; Crataegus
monogyna 1-2; Castanea sativa +; Fraxinus ornus +; Loranthus europaeus 1-2; Ligustrum vulgare
1-2; Prunus spinosa 1-2; Rubus caesius +; Chamaecytisus hirsutus subsp. leucotrichus +;
Lithospermum-mumpurpureo-caeruleum +; Galium mollugo +; Galium pseudaristatum +; Galium
odoratum +-1; Fragaria vesca +; Galeopsis tetrahit +; Viola elatior +; Geum aleppicum +;
Agrimonia eupatoria +; Potentilla micrantha +; Brachypodium sylvaticum +; Tamus communis +;
Pteridium aquilinum +; Melica uniflora +; Luzula forsteri +; Veronica officinalis +; Cardamine
flexuosa +; Prunella vulgaris +; Asperula taurina leucanthera +; Pimpinella major +; Lathyrus
vernus +; Lathyrus venetus +; Trifolium medium +-1; Sanicula europaea +; Cephalanthera
longifolia +.
Golurile de pădure sunt popultate cu fitocenoze ale as. Agrosti – Genistelletum Boşcaiu
1970 în care s-au identificat specii ca: Viola canina, Euphorbia cyparissias, Scleranthus perennis,
Scleranthus annuus, Potentilla erecta, Bruckenthalia spiculifolia și, mai ales, Pteridium aquilinum.
De asemenea, în aceste goluri de pădure – multe exemplare de Juniperus communis, Rosa
corymbifera etc.
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Lista de specii din pădurile de castan:
Dryopteris filix-mas (L.) Schott; Pteridium aquilinum (L.) Kühn; Juniperus communis L.; Pinus
nigra L.; Asarum europaeum L.; Clematis vitalba L.; Ranunculus ficaria L.; Ulmus glabra Hudson;
Castanea sativa Miller; Fagus sylvatica L.; Quercus dalechampii Ten.; Q. frainetto Ten.; Q.
polycarpa Schur; Carpinus betulus L.; Scleranthus perennis L. subsp. perennis; S. annuus L. subsp.
annuus; Moehringia trinervia (L.) Clairv.; Rumex crispus L. ; Agrimonia eupatoria L.; Crataegus
monogyna Jacq.; Fragaria moschata Weston; F. vesca L.; Geum aleppicum Jacq.; Potentilla erecta
(L.) Rausch.; P. micrantha Ramond ex DC; Prunus spinosa L.; Rosa corymbifera Borkh.; Rubus
caesius L.; R. hirtus Waldst. et Kit.; Sorbus torminalis (L.) Crantz ; Chamaecytisus hirsutus (L.)
Link subsp. leucotrichus (Schur) A. et D. Löve; Genistella sagittalis (L.) Gams; Lathyrus venetus
(Miller) Wohlf.; L. vernus (L.) Bernh.; Trifolium medium L. subsp. sarosiense (Hazsl.) Sirnonkai;
Loranthus europaeus Jacq.; Euphorbia amygdaloides L.; E. cyparissias L.; Acer campestre L.;
Polygala vulgaris L.; Hedera helix L.; Pimpinella major L.; Sanicula europaea L.; Tilia tomentosa
Moench; T. platyphyllos Scop.; Viola canina L. subsp. canina; V. elatior Fries ; Cardamine
flexuosa L.; Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb.; Ligustrum vulgare L.; Fraxinus ornus
L.; Physalis alkekengi L.; Lithospermum purpureo-caeruleum L.; Ajuga genevensis L.; Galeopsis
tetrahit L.; Prunella vulgaris L.; Teucrium chamaedrys L.; Veronica officinalis L.; Asperula
taurina L. subsp. leucanthera (G. Beck) Hayek; Galium aparine L.; G. mollugo L.; G. odoratum
(L.) Scop.; G. pseudaristatum Schur; Hieracium murorum L.; Polygonatum odoratum (Miller)
Druce; Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch; Luzula forsteri (Sm.) DC.; Brachypodium sylvaticum
(Hudson) Beauv.; Anthoxanthum odoratum L.; Agrostis capillaris L.; Festuca valesiaca Schleich.
ex Gaudin.

Aspecte generale din fitocenozele de castan
2.1.5.Descrierea siturilor Natura 2000
§ Suprafata sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Suprafaţa sitului: 86.958 ha
Energia de relief este de aproximativ 835m, fiind cuprinsa între altitudinea minima de 192m
si 1940m.
▪ Localizarea sitului
Situl este situat în bioregiunea alpină, continentală; ecoregiunea: Carpații Meridionali.
Coordonatele geografice: - latitudine N 45º 9' 5''; - longitudine E 23º 4' 44''.
Energia de relief este de aproximativ 835m, fiind cuprinsă între altitudinea minimă de 192m
si 1940m.
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▪ Desemnarea sitului:
Situl a fost propus în luna iunie 2007 și aprobat în luna decembrie 2008. Cuprinde arii
naturale protejate declarate prin Legea 5/2000.
A fost declarat ca arie natural protejată de interes comunitar prin Ordinul Ministrului
Mediului și Padurilor nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului
Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă rețelei ecologice europene Natura
2000 în România.
▪ Legături cu alte situri Natura 2000:
- ROSPA0035 (Domogled - Valea Cernei)
▪ Caracteristici generale ale sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Poziţia în SV arcului carpatic, cu influenţe climatice submediteraneene, larga extensiune a
calcarelor, expoziţia preponderent sudică, corelate cu marea amplitudine altitudinală şi
fragmentarea accentuată a reliefului, au determinat un specific aparte al covorului vegetal şi al lumii
animale, aici înregistrându-se o interferenţă complexă între elementele sudice cu caracter relativ
xeroterm (care urcă la unele dintre cele mai mari altitudini din ţară, de ex. liliacul la 1400 m,
scumpia la 1250 m) şi elementele arcto-alpine, care coboară destul de mult pe înălţimile afectate de
efectul de culme. Prin valorile altitudinale extreme şi prin ecartul altitudinal amintit, domeniul
deţine recordul absolut în raport cu toate celelalte arii naturale protejate existente şi potenţiale din
ţară şi probabil şi din Europa, cel puţin în banda latitudinală mediană.
1. Biotopul
Geografia
Situl cuprinde cuprinde mare parte din munţii Vâlcan şi o parte mică din Godeanu.
Munții Vâlcan sunt o grupă muntoasă a Munților Retezat-Godeanu aparținând de lanțul
muntos al Carpaților Meridionali. Ei reprezintă o masă uriașă de calcare așezată pe cumpăna apelor
dinspre Râul Crișul Alb și Arieș. Muntelui Valcan are o suprafață de 5 ha, acoperită de păduri,
pasuni și poieni. Spre nord sunt limitati de Jiul de Vest, râu care străbate depresiunea Petroșani,
începand din pasul Jiu-Cerna-1330 m, până la Iscroni-556 m, unde se unește cu Jiul de Est. Pe
parcursul sau, lung de 51 km, Jiul de Vest separa Munții Valcan de muntii Godeanu, între pasul JiuCerna și gura văii Soarbele,apoi de Muntii Retezat, între gura vaii Soarbele și Campu lui Neag. În
cadrul depresiunii Petroșani se însiră vestitele localitați miniere și industriale Uricani, Lupeni,
Paroșeni și Vulcan. La nord depresiunea este flancată de Muntele Tulisa, culme ce se desprinde din
Munții Retezat spre est. De la Iscroni cele doua râuri formează Jiul, râu ce patrunde spre sud prin
defileul Lainici sau Surduc, care formeaza limita estica a Munților Vâlcan. Limita sudica a
masivului, la contactul cu depresiunea gorjana, poate fi considerata pe directia Bumbesti-RuncuTismana-Pades pana la valea Motrului. Limita vestica porneste aproximativ din dreptul localității
Cloșani, apoi urcă spre izvorul Motrului până sub Vf. Alunul, la circa 1000 m, lângă creasta Oslei,
lăsând astfel la sud-vest Muntii Mehedinti. O ultima portiune de limita o formeaza culmea
Turcineasa-Sarba, apoi piciorul nordic al muntelui Sarba până în pasul Jiu-Cerna, care se pierde
printre culmile scunde din preajma Ciucevelor, loc de unde porneste spre nord ținutul munților
Godeanu.
Creasta Oslei, este o spinare calcaroasă în vestul Munţilor Vâlcan, în apropierea Pasului JiuCerna.
Munții Godeanu intră în contact spre est cu Munții Piule-Iorgovanu iar prin aceștia mai
departe cu Munții Retezat; spre vest și nord-vest se leagă prin Culmea Prislop-Corhale cu Munții
Țarcu, iar spre sud-vest creasta principală se continuă cu Munții Cernei. Râurile ce străbat acești
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munți aparțin a patru bazine hidrografice, Râul Cerna către sud și sud-vest, Râul Rece (și de aici
în Timiș) către nord-vest, Jiul de Vest către est, respectiv Râul Lăpușnicul Mare - Râul Mare către
nord.
Geomorfologia, Geologia
Muntii Vâlcan au aspect disimetric, cu versantul nordic mai abrupt, care domina
Depresiunea Petroșani, pe când cel sudic se prelungește prin culmi secundare domoale, despărțite
de văi înguste, cu versanți abrupti, în cadrul carora s-au format Cheile Vaidei pe Șușița, Cheile
Runcului (sau Cheile Sohodolului) pe Sohodol, Tismanei s.a. Culmea lor centrală, extinsă pe circa
55 km pe directia nord-est/sud-vest, este dominata de vârfurile Straja (1.868 m altitudine), Mutu
(1.737 m), Coarnele (1.789 m), Sigleu Marc (1.682 m), Arcanu (1.815 m) s.a. iar altitudinea
maxima atinge 1.946 m în Vf. Oslea.
Din punct de vedere geologic, Munții Vâlcan sunt un recif calcaros zoogen-coraligen
(aparținând Pânzei Getice, reprezentate mai ales prin șisturi cristaline; spre zonele marginale apar și
calcare jurasice) cu o textură în bancuri masive stratificate, de culoare galben-cenușie, cu resturi
aglutinate de un ciment calcaros recristalizat. În fragmentele desprinse din pereții Vâlcanului, se pot
observa resturi fosile caracteristice pentru forma de corali, care au generat straturi uriașe de calcare
în mările calde ale mezozoicului. Pentru valoarea sa peisagistică și geologică, muntele a fost
declarat monument al naturii.
Particularitatea cea mai importantă a Munților Godeanu o reprezintă marea extensie a
suprafețelor de nivelare. În partea superioară cel mai bine reprezentat este complexul sculptural
sau platforma de eroziune alpină Borăscu (denumită după localitatea omonimă din Gorj), ce
afectează culmea principală în jurul altitudinilor de 2.000 - 2.200 m. Acesta platformă are cea mai
bună reprezentare în Muntele Borăscu, unde întreaga structură alpină are o orizontalitate
remarcabilă. Mai jos, în jurul altitudinilor de 1.400 - 1.600 m, nivelul Râului Șes afectează în
special culmile secundare.
Hidrografia judetului Gorj este dominată de râul Jiu spre care converg majoritatea apelor
curgătoare ale judeţului. Jiul are doua izvoare – Jiul de Vest (format din mai multe pâraie ce
izvorăsc din Munţii Vâlcan, Godeanu şi Retezat) și Jiul de Est ce-şi are izvoarele în versantul nordic
al Parângului. În drumul său spre vărsare, Jiul străbate munte de la izvor la Bumbeşti-Jiu,
Subcarpaţii de la Bumbeşti-Jiu până la Peşteana Jiu. Principalii afluenti ai Jiului ce străbat situl sunt
râurile: Gilort, Motru, Tismana, Bistriţa Gorjeana, Jaleşul şi Şuşiţa.
Lacurile din sit sunt în majoritate antropice (de acumulare), având scop hidroenergetic şi au
fost construite pe râurile: Cerna (Valea lui Iovan), Motru (Valea mare), Tismana (Tismana), Bistriţa
(Vâja și Clocotiș), Jiu.
Clima este temperat continentală, cu o mare varietate de nuanţe, ca urmare a poziţiei
geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief prezente. Temperatura medie
anuală înregistrează valori diferite de la nord la sud: 0 grade C pe culmile de peste 2000 m şi 10,1
grade C la Târgu Jiu. Precipitaţiile au o distribuţie neuniformă în teritoriu şi scad de la nord la sud
astfel: 1200 mm/an la peste 2000 m, 865mm/an la Novaci, 750mm/an la Târgu Jiu, 585 mm /an la
Ţânţăreni. Stratul de zăpadă are o repartiţie neuniformă, în zona montană înaltă la peste 1500 –
1600 m durează 180-200 zile (Parâng, Vâlcan, Godeanu) iar grosimea lui poate atinge în zonele
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adăpostite 7-8 m. În zona munţilor mijlocii durata este doar de 140-150 zile şi scade până în podiş
la 60-80 zile/an. Vânturile dominante, pe culmile înalte sunt cele de nord-vest, iar în zonele
depresionare se face simţită prezenţa maselor de aer din sud şi sud-est de origine tropicală.
Existenţa foehnului pe versanţii sudici ai munţilor produce în condiţiile unor temperaturi de 0°C,
declanşarea avalanşelor. În depresiunile deluroase climatul este de adăpost, calmul atmosferic fiind
predominant.
Biocenoza
Cu toate că ocupă sub 0,64 % din suprafaţa ţării, focalizează o considerabilă diversitate
ecologică şi biologică. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentată prin: 6 tipuri de ecosisteme (de
pădure, de pajişte, saxicol, acvatic, riparian şi cavernicol); 17, respectiv 18 %, din cele 92 habitate
naturale protejate de legislaţia română şi comunitară, din care 6, respectiv 23 %, din cele protejate,
12, respectiv 43 %, din cele 28 habitate naturale forestiere protejate de aceiaşi legislaţie, din care 3,
respectiv 50 %, din cele 6 prioritar protejate, dispuse în 8 din cele 11 etaje bioclimatice ale
României; 28 unităţi edafice forestiere grupate în 9 tipuri de sol şi 6 clase de soluri; 62 din cele 212
tipuri de staţiune forestieră identificate în ţară 22 din cele 50 formaţii forestiere, cu 84 din cele 306
tipuri de pădure ; 1.758 specii, din care: 703 specii animale (mamifere – 45, păsări – 139, reptile –
23, amfibieni – 14, peşti – 11, nevertebrate – 471); 808 specii vegetale (spermatofite - 679,
pteridofite –19, briofite 110) şi 247 specii de fungi şi licheni (fungi – 234, licheni - 13). Din acestea,
242 specii (14 %) sunt protejate prin legi române şi comunitare, din care: 193 specii animale
(mamifere – 19, păsări – 132, reptile – 14, amfibieni – 11, peşti – 3, nevertebrate - 14) şi 49 specii
vegetale (spermatofite); 3 specii noi pentru România (coleopterele Metaclisa aurea, Eubrachium
hispidulum şi Protaetia angustata); 20 specii de coleoptere relicte ale pădurii virgine; 11 taxoni
endemici, din care 3 animali (reptile – 1, peşti – 1, nevertebrate 1) şi 8 vegetali (spermatofite); 4
taxoni vegetali (spermatofite) subendemici; 27 specii vegetale (spermatofite) foarte rare. Din totalul
speciilor provizoriu inventariate, 50 se încadrează în Anexa 3 din Legea nr. 462/2001- Specii de
plante şi animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor
de protecţie specială avifaunistică, alte 104 specii se încadrează în Anexa 4 - Specii de animale şi
plante care necesită o protecţie strictă, iar alte 21 specii în Anaxa 5 - Specii de plante şi animale de
interes comunitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management.
§ Tipuri de ecosisteme
Datorită condiţiilor fizico-geografice situl cuprinde un număr mare de ecosisteme prezente
în toate zonele alpine şi subalpine.
Principalele categorii funciare sunt reprezentate de păduri, cu zone întinse virgine şi
cvasivirgine, pajişti, stâncării, abrupturi, chei şi poieni.
Conform fișei standard a sitului, modul de folosință al terenului în sit este prezentat în
următorul tabelul 1.
Tabel 1. Clase de habitate din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Clase de habitat
N09 - Pajiști uscate, stepe
N14 - Pajiști ameliorate
N15 - Alte terenuri arabile
N16 - Păduri caducifoliate
N17 - Păduri de conifere
N19 - Păduri mixte
N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de
depozitare, mine, zone industriale)

pondere in
%
4.00
9.00
3.00
53.00
3.00
24.00
2.00
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N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție)

2.00

§ Tipuri de habitate şi specii
Conform Formularului standard de desemnare a sitului, este mentionatǎ prezenta unui numar
de 24 de habitate în sistemul de referintǎ CORINE, prezentate sintetic în tabelul 2, 5 specii de
plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE prezentate în tabelul 3, 12 specii de
mamifere plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, prezentate în tabelul 4, 3
specii de amfibieni și reptile, 3 specii de pești și 9 specii de nevertebrate enumerate în anexa II la
Directiva Consiliului 92/43/CEE, prezentate în tabelul 5.
Tabel 2. Tipuri de habitate din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Cod, Habitat

Pondere

3220 - Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
3230 - Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
3240 - Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
4060 - Tufărișuri alpine si boreale
4070* - Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium
6170 - Pajiști calcifile alpine și subalpine
6210* - Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros
6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan și alpin
6520 - Fanețe montane
7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin
8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin
8210 - Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene
91E0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior
91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen
91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun
91V0 - Păduri dacice de fag
91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen
9260 - Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană

0.05
0.50
0.50
1.00
0.05
0.02
0.05
0.50
5.00
0.00
0.01
0.00
3.60
4.00
1.30
0.60
0.10
0.20
2.00
0.01
30.00
0.25
1.00
2.00

Tabel 3. Specii de plante prezente în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, enumerate în anexa II la Directiva
Consiliului 92/43/CEE. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Cod

Nume

Populație

4066

Asplenium
adulterinum

R

4070

Campanula serrata

C

Statutul speciei
Specie rară, prezentă pe stâncării în munții: Călimani,
Rarău, Hășmaș, Țarcu-Petreanu, Almăjului; jud. CarașSeverin și Mehedinți. În Asplenietalia septentrionalis.
Specie carpatică, endemică. Frecventă din etajul fagului
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4097

Iris aphylla ssp.
hungarica

R

2093

Pulsatilla grandis

R

4116

Tozzia carpathica

R

pâna în cel alpin, în pajisti, tufarisuri; în asociații
incluse în Campanulo - Juniperetum, Potentillo Nardion. 6230 - Species-rich Nardus grasslands, on
siliceous substrates in mountain areas (and submountain
areas in Continental Europe); HdR: 3608 – Pajiști sudest carpatice de Scorzonera rosea si Festuca nigrescens;
3609 – Pajiști sud-est carpatice de Nardus stricta si
Viola declinata. 6520 - Mountain hay meadows; HdR:
3801 – Pajiști sud-est carpatice de Trisetum flavescens
si Alchemilla vulgaris.
Sporadică din zona de silvostepă până în etajul
gorunului, în Geranio sanguinei, Festucion valesiacae,
Jurineo-Euphorbinenion. În FR citată din reg.
Hunedoara: Alba iulia pe Dealul Bilac, Munții
Trascăului pe Piatra Ceții (cele mai apropiate coronime
de situl NGV).
Specie rară, sporadică prin pajiști xerofile, coaste
pietroase, mai ales în silvostepă, în Festucetalia
valesiacae. Răsp.: jud. Alba, Cluj, Hunedoara, Iași.
Specie întâlnită din et. fagului până în subalpin,
mezohigrofilă, helsciafilă (întâlnită în locuri ierboase și
umede),
Adenostyletalia,
Cardamino-Montion;
sporadică în munții: Maramureșului, Rodnei, Călimani,
Rarău, Ceahlău, Gurghiu, Nemira, Penteleu, Bârsei,
Bucegi, Făgăraș, Lotrului, Cindrel, Parâng, Retezat,
Țarcu-Petrimanu,
Godeanu,
Semenicului,
Gilău/Muntrele Mare, Bihor-Vlădeasa, Tărhăuși și
Brusturoasa.

Tabel 4. Specii de mamifere prezente în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, enumerate în anexa II la
Directiva Consiliului 92/43/CEE. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Cod

1352
1361
1310
1307
1305
1304
1303
1354
1355
1316

Populație
Residentă
Migratoare
R
I
P

Nume

Canis lupus
Lynx lynx
Miniopterus schreibersi
Myotis blythii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctos
Lutra lutra
Myotis capaccinii

P
R
V
RC
V
P
P
P
V
R

R
R
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1321
1324

Myotis emarginatus
Myotis myotis

P
P

Tabel 5. Specii de amfibieni, reptile, pești și nevertebrate prezente în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest,
enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Cod
1193
1188
1220

1138
1122
1163
4030
4036
1078
1088
1083
1060
1037
1084
1087

Nume
AMFIBIENI, REPTILE
Bombina variegata
Bombina bombina
Emys orbicularis
PEȘTI
Barbus meridionalis
Gobio uranoscopus
Cottus gobio
NEVERTEBRATE
Colias myrmidone
Leptidea morsei
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

Prezența în sit/Rezidentă
P
P
P

R
V
P
P
R
P
P
P
P
P
P
R

§ Alte caracteristici ale sitului
Marea varietate a speciilor de floră şi faună se datorează atât geomorfologiei, cât şi poziţiei extrem
de favorabile a zonei, bine protejată de vânturile reci din nord, insolaţii puternice, fapt ce a permis
ca numeroase elemente sudice şi vest asiatice să poată ajunge până în aceste locuri unde s-au
adaptat uşor.
§ Calitate si importanta
Datorită condiţiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme prezente toate
zonele alpine şi subalpine. În hornurile stâncariilor de calcar se dezvoltă plante de talie mare, printre
care specii de Trollius europaeus şi Lilium martagon, pe stâncile din zona Muntelui Oslea fiind
prezentă floarea de colţ -Leontopodium alpinum şi salcia pitica - Salix retusa, alături de garofiţa
albă - Dianthus spiculifolius şi clopoţeii de munte - Edraiathus graminifolius. Importanţa ştintifică
deosebită se datorează existenţei alunului turcesc (Corylus colurna), element sudic cu caracter
relict, aflat în arboretul de la Tismana la limita nordica a arealului său european. Este de remarcat
prezenţa sa atât în asociaţia forestieră, cu elemente sudice în pătura erbacee, cât şi în tufărişurile de
liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic. Prezenţa speciilor Ruscus aculeatus şi Dictamnus albus
măresc valoarea ştiinţifică şi peisagistică a zonei. Aici îşi găsesc habitatul propice 3 specii din
carnivorele mari protejate în întreaga Europă (urs, lup, râs), precum şi alte specii de mamifere şi
păsări de asemenea protejate prin legislaţia internaţională. ICAS - Stoiculescu C (comentariul
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realizat pentru Nordul Gorjului): Cercetările româno-germane (Stoiculescu, 2005) relevă
apartenenţa sitului la puţinele teritorii cu o valoare foarte înaltă a biodiversităţii.
2.2. Date despre prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și habitatelor de interes
comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a proiectului, menționate în
formularele standard ale ariilor naturale protejate de interes comunitar
Conform formularului standard, situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest a fost desemnat pentru
conservarea unui număr de 24 habitate, 5 specii de plante, enumerate în anexa I a Directivei Păsări a
Consiliului 2009/147/EC, 12 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și reptile, 3 specii de pești, 9
specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE.
Prezentăm în continuare habitatele și speciile de interes comunitar menționate în formularul
standard al sitului cu specificarea celor prezentre în perimetrul analizat sau în imediata vecinătate a
acestuia.
Tabel 6. Habitate și specii de interes comunitar prezente în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care sunt
listate în anexa anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (R = specie rară, V = specie foarte rară, P = specie
prezentă, C = specie comună). Sursa: Formularul Standard al sitului.
HABITATE
Cod

Habitat

% din suprafața
sitului de 86.958 ha

3220

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor
montane
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica dea lungul râurilor montane
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a
lungul râurilor montane
Tufărișuri alpine si boreale

0.05

-

0.50

-

0.50

-

1.00

-

Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron
myrtifolium
Pajiști calcifile alpine și subalpine

0.05

-

0.02

-

0.05

-

0.50

-

6520

Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu
tufărișuri pe substrat calcaros
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile
de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și
alpin
Fanețe montane

5.00

-

7220*

Izvoare petrifiante cu formare de travertin

0.00

-

8120

0.01

-

0.00

-

9110

Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase
din etajul montan până în cel alpin
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe
roci calcaroase
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

3.60

-

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

4.00

9150

Păduri medio-europene de fag din
Cephalanthero-Fagion

1.30

3230
3240
4060
4070*
6170
6210*
6430

8210

Suprafața

3478,32 ha

Prezența
perimetru

în

Prezent
-
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9170

91L0

Păduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți,
grohotișuri și ravene
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus
excelsior
Păduri ilirice de stejar cu carpen

91M0

Păduri balcano-panonice de cer si gorun

0.01

-

91V0

Păduri dacice de fag

30.00

-

91Y0

Păduri dacice de stejar si carpen

0.25

-

9260

Vegetatie forestieră cu Castanea sativa

1.00

9410

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea
montană

2.00

9180*
91E0*

0.60

521,748 ha

Prezent

0.10

-

0.20

-

2.00

-

869,58 ha

Prezent
-

SPECII
PLANTE
Cod

Specie

Populație

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența în perimetru

4066

Asplenium adulterinum

R

-

-

-

4070

Campanula serrata

C

-

-

-

4097

Iris aphylla ssp.
hungarica

R

-

-

-

2093

Pulsatilla grandis

R

-

-

-

Nu au fost identificate habitate
potențiale în perimetru.
În zonele adiacente perimetrului
există habitatul 6230 - habitat
potențial pentru specie, însă nu
a fost identificată.
Nu au fost identificate habitate
potențiale pentru specie în
perimetru.
Nu au fost identificate habitate
potențiale pentru specie în
perimetru.

4116

Tozzia carpathica

R

-

-

-

Nu au fost identificate habitate
potențiale pentru specie în
perimetru.

MAMIFERE
Cod

Specie

Populație/

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența în perimetru

Populează practic întregul
habitat forestier şi parţial
cel deschis.
Posibil prezent în zona
proiectului. Nu a fost
identificat.
Este răspândit în habitatele
forestiere, unde există
stâncării.
Posibil prezent în zona
proiectului. Nu a fost
identificat.

Rezidentă
1352

Canis lupus

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1361

Lynx lynx

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat
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1310

Miniopterus
schreibersi

V

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1307

Myotis blythii

RC

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1305

Rhinolophus
euryale

V

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

P

R

neevaluat

neevaluat

1303

Rhinolophus
hipposideros

P

R

neevaluat

neevaluat

Este o specie de peşteri /
habitate subterane, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere.
Nu a fost identificată în
perimetru, însă în zonă
poate fi prezent având în
vedere
formațiunile
carstice din zonă.
Este o specie de localităţi,
care foloseşte astfel de
adăposturi
pentru
maternitate, împerechere,
tranzit, hrănire etc.
Nu a fost identificată în
perimetru, însă în zonă
poate fi prezent având în
vedere
formațiunile
carstice din zonă.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere.
Nu a fost identificată în
perimetru, însă în zonă
poate fi prezent având în
vedere
formațiunile
carstice din zonă.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane dar şi
de localităţi rurale, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere. Poate folosi
pădurile de foioase pentru
hrănire şi ca rute de zbor.
Nu a fost identificată în
perimetru, însă în zonă
poate fi prezent având în
vedere
formațiunile
carstice din zonă.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane dar şi
de localităţi rurale, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere. Poate folosi
pădurile de foioase pentru
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1354

Ursus arctos

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1355

Lutra lutra

V

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1316

Myotis capaccinii

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1321

Myotis
emarginatus

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1324

Myotis myotis

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

hrană.
Nu a fost identificată în
perimetru, însă în zonă
poate fi prezent având în
vedere
formațiunile
carstice din zonă.
Populeaza practic întregul
habitat forestier şi parţial
cel deschis.
Posibil prezent în zona
proiectului. Nu a fost
identificat.
Este o specie tipică de ape
dulci, mai ales râuri.
Nu a fost identificat în
zona proiectului datorită
lipsei habitatelor specifice.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere.
Nu a fost identificat în
zona proiectului datorită
lipsei habitatelor specifice.
Este o specie de localităţi,
care foloseşte astfel de
adăposturi
pentru
maternitate, împerechere,
tranzit, hrănire etc.
Nu a fost identificată în
perimetru, însă în zonă
poate fi prezent având în
vedere
formațiunile
carstice din zonă.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere, dar şi de
localităţi rurale.
Nu a fost identificată în
perimetru, însă în zonă
poate fi prezent având în
vedere
formațiunile
carstice din zonă.
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AMFIBIENI, REPTILE
Cod

Specie

Populație/

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența în perimetru

Nu
există
habitate
potențiale pentru specie
în perimetru.
Nu
există
habitate
potențiale pentru specie
în perimetru.
Nu
există
habitate
potențiale pentru specie
în perimetru.

Rezidentă
1193

Bombina variegata

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1188

Bombina bombina

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1220

Emys orbicularis

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

PEȘTI
Cod

Specie

Populație/

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența
perimetru

Nu există habitate
potențiale
pentru
specie în perimetru.
Nu există habitate
potențiale
pentru
specie în perimetru.
Nu există habitate
potențiale
pentru
specie în perimetru.

Rezidentă
1138

Barbus meridionalis

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1122

Gobio uranoscopus

V

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1163

Cottus gobio

P

neevaluat

neevaluat

P

în

NEVERTEBRATE
Cod

Specie

Populație/

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența în perimetru

Lepidopter ce preferă pajişti
relativ uscate, cu vegetație
joasă,
bogate
în
drob
(Chamaecytisus
ratisbonensis, Chamaecytisus
ruthenicus și
Chamaecytisus
supinus), plante pe care sunt
depuse ouăle şi cu care se
hrănesc şi larvele.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Lepidopter ce populează zonele
xeroterme de la marginea
pădurilor sau din luminișuri mai
ales din cvercete.
Posibil
prezent
în
zona
proiectului.
Nu
a
fost
identificat.

Rezidentă
4030

Colias
myrmidone

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

4036

Leptidea morsei

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat
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1078

Callimorpha
quadripunctaria

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1088

Cerambyx cerdo

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1083

Lucanus cervus

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1060

Lycaena dispar

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1037

Ophiogomphus
cecilia

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1084

Osmoderma
eremita

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1087

Rosalia alpina

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat

Lepidopter
ce
populează
lizierele
pădurilor
sau
luminișurile.
Posibil
prezent
în
zona
proiectului.
Nu
a
fost
identificat.
Coleopter tipic pădurilor de
cvercinee bătrâne cu lemn mort.
Posibil
prezent
în
zona
proiectului.
Nu
a
fost
identificat.
Coleopter tipic pădurilor de
foioase bătrâne (preferând
cvercineele), cu lemn mort pe
picior sau doborât.
Posibil
prezent
în
zona
proiectului.
Nu
a
fost
identificat.
Lepidopter ce populează zone
deschise de pajişti, cu preferinţa
pentru cele umede.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Trăieşte preponderent pe râuri
de şes şi canale, de preferat cu
adâncime mică. Un tip de
habitat ideal are un fund cu
nisip şi apă curată în zonele de
pădure, dar gama ecologică a
acestei specii mult mai mare:
pot coloniza, de asemenea, cele
mai multe dintre râurile lente şi
chiar şi apele subterane. Apele
stătătoare sunt posibile locuri de
dezvoltare a larvelor.
Nu a fost identificat în
perimetru
datorită
lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter ce preferă pădurile de
foioase bătrâne, livezile și
parcurile cu copaci bătrâni și
scorburoși, pe malul apelor.
Posibil
prezent
în
zona
proiectului.
Nu
a
fost
identificat.
Coleopter
tipic
pădurilor
bătrâne de fag.
Posibil
prezent
în
zona
proiectului.
Nu
a
fost
identificat.
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Redăm mai jos descrierea habitatelor Natura 2000 identificate în perimetru. Variantele românești
ale acestor habitate au fost descrise la subcap. 2.1.4.
Habitat 9130
Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum [Asperulo-Fagetum beech forests]
CLAS. PAL.: 41.13
Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvatica-Abies alba sau de Fagus
sylvatica-Abies alba-Picea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de calitate
(mull), din domeniile medio-europene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei centrale şi
central-nordice, caracterizate printr-o reprezentare masivă a speciilor aparţinând grupurilor
ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum şi
Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai bogat în
specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120.
Subtipul: 41.131 – Păduri medio-europene colinare şi neutrofile de fag Păduri neutrofile sau bazifile
de Fagus sylvatica şi de Fagus sylvatica-Quercus petraea-Quercus robur, de pe dealurile, munţii
scunzi şi platourile arcului hercinic şi din regiunile sale periferice, din Jura, Lorena, bazinul
Parisului, Burgundia, piemontul Alpilor, Carpaţi şi câteva localităţi din Câmpia Baltică - Marea
Nordului.
HdR R4118, R4119, R4120
Vegetație de tip Carpino-Fagetum Paucă 1941; Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1973)
Chifu et Ştefan 1994; Lathyro veneti-Fagetum (Dobrescu et Kovács 1973) Chifu 1995.
Habitat 9170
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum [Galio-Carpinetum oakhornbeam forests]
CLAS. PAL.: 41.261, 41.262
1) Păduri de Quercus petraea şi Carpinus betulus din regiunile cu climat subcontinental în cadrul
arealului central-european a lui Fagus sylvatica, dominate de Quercus petraea (41.261). Sunt
incluse şi pădurile asemănătoare de stejar şi tei din regiunile est-europene şi central-est-europene cu
climat continental, la est de arealul lui F. sylvatica (41.262).
Plante: 41.261 - Quercus petraea, Carpinus betulus, Sorbus torminalis, S. domestica, Acer
campestre, Ligustrum vulgare, Convallaria majalis, Carex montana, C. umbrosa, Festuca
heterophylla; 41.262 – Quercus petraea, Q. robur, Tilia cordata, Acer platanoides, Carpinus
betulus.
HdR R4123, R4128
Vegetația de tip Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslova-Novotna 1964 (syn.:
Dentario bulbiferae-Quercetum petraeae Resmeriţă (1974) 1975, Carici pilosae-Carpinetum Chifu
1995, Carici pilosae-Quercetum petraeae typicum Sanda et Popescu 1999).
Habitat 9260
Păduri de Castanea sativa [Castanea sativa woods]
CLAS. PAL.: 41.9
Descriere generală. Păduri submediteraneene şi din etajul supra-mediteranean dominate de
Castanea sativa şi plantaţii vechi de castan comestibil cu strat ierbos seminatural.
Corespondent românesc - R4141
Vegetația – de tip Castaneo-Quercetum Horvat 1938.
Varianta R4141 Păduri daco-balcanice de gorun (Quercus petraea) și castan (Castanea sativa)
cu Genista tinctoria
Corespondențe:
NATURA 2000: 9260 Castanea sativa woods
EMERALD: –
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CORINE: –
PAL.HAB: 41.57331 Pre-Carpathian
chestnut-sessile oak forest
EUNIS: –
Asociații vegetale: Castaneo-Quercetum Horvat 1938
Tipuri de ecosisteme: –
Răspândire: numai în nord, în vecinătatea localității Baia Mare, și în sud, în vecinătatea
localităților Tismana-Horezu, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și amestec cu gorun.
Suprafețe: câteva mii de ha.
Staþiuni: Altitudini 300–500 m. Clima: T = 8–7,50C, P = 800–1000 mm, în nord, și 750–850 mm,
în sud. Relief: versanți moderat-puternic înclinați, însoriți, în situații de adăpost creat de munții
învecinați. Roci: în general roci acide. Soluri: de tip luvosol, profunde, acide, mezobazice hidric
echilibrate, mezotrofice.
Fitocenozele sunt edificate de specii submediteraneene. Stratul arborilor compus, în etajul
superior, din castan (Castanea sativa) și gorun (Quercus petraea ssp. dalechampii, ssp. petraea) în
proporții diferite, cu amestec de fag (Fagus sylvatica), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), tei
(Tilia platyphyllos, T. cordata, T. tomentosa în sud), cireș (Prunus avium), plop tremurător
(Populus tremula), mesteacăn (Betula pendula), iar în etajul inferior jugastru (Acer campestre),
carpen (Carpinus betulus), sorb de câmp (Sorbus torminalis); are acoperire de 80–100% și înălțimi
de 20– 30 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, dezvoltat variabil, compus din Cornus mas, C.
sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Rosa
canina, Viburnum opulus, ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor este constituit din specii acidofile.
Specii edificatoare: Castanea sativa, Quercus petraea.
Specii caracteristice: – .
Alte specii importante: Genista tinctoria, Lysimachia punctata, Laserpitium prutenicum,
Rubus hirtus, R. idaeus, Selinum carvifolia, Veronica officinalis, ca și speciile Calamagrostis
epigeios și Luzula luzuloides ș.a.
2.3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar afectate şi
a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia
acestora
În cazul implementării acestui proiect nu există specii și habitate de interes comunitar
afectate. Este vorba de refacerea, restaurarea unui habitat de interes comunitar. Ne vom
rezuma, în acest caz, la prezentarea funcțiilor ecologice ale acestui habitat în cadrul arie naturale
care-l găzduiește.
Habitatul 9260 are un potențial polifuncțional: ecologic, economic si social, la nivel local și
regional.
Castanul comestibil este o plantǎ vitală în unele regiuni ale lumii unde are o importanţă
alimentară şi industrială. Importanţa acestei specii este conferitǎ de: valoarea alimentarǎ,
terapeuticǎ, forestieră, valorea idustrialǎ, peisagisticǎ şi agroepedologicǎ (valorifică terenurile în
pantă, mai sărace, improprii unor culturi).
Rezumând, importanța speciei Castanea sativa este prezentată în continuare:
- produsele castanului, atât fructele cât şi lemnul, prin importanţa şi varietatea
caracteristicilor respective, răspund la nevoi numeroase, diversificate şi în evoluţie
constantă;
- castanul este una dintre cele mai productive specii, capabile să producă lemn de lucru în
25-45 de ani;
- castanul este una dintre puţinele foioase care pot pune în valoare solurile foarte acide;
- lemnul său se pretează la utilizări numeroase, încă de la cele mai mici vârste;
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-

contrar ideilor apărute, rulura şi cancerul scoarţei nu sunt fatalităţi care să împiedice
cultura speciei.

Funcția ecologică a acestui habitat:
- conservarea si ameliorarea biodiversitatii la cele patru niveluri ale acesteia
(intraspecifica, interspecifica, ecosistemica si a peisajelor).
- castanul este una dintre puţinele foioase care pot pune în valoare solurile foarte acide.
2.4. Statutul de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, conform
formularului standard al sitului
Tabel 7. Statutul de conservare al habitatelor din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod/Habitat

Stare de
conserva
re

Evaluar
e globală

3220 - Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane

A

A

3230 - Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor
montane

B

B

3240 - Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane

A

A

4060 - Tufărișuri alpine si boreale

B

B

4070* - Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium

A

A

6170 - Pajiști calcifile alpine și subalpine

B

B

6210* - Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat
calcaros

B

B

6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul
câmpiilor, până la cel montan și alpin

B

B

6520 - Fanețe montane

B

B

7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin

A

A

8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan
până în cel alpin

B

B

8210 - Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase

B

B

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

B

B

9130 - Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum

B

B

9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

A

A

9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

B

B

9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene

A

A

91E0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior

A

A

91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen

B

B

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun

B

B

91V0 - Păduri dacice de fag

A

A

91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen

B

B

9260 - Vegetatie forestieră cu Castanea sativa

B

B
41

9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană

A

A

(Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă ; Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B valoare bună, C - valoare considerabilă)
Tabel 8. Statutul de conservare al speciilor de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului
92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

Nume

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare Evaluare globală

1352
1361
1310
1307
1305
1304
1303
1354
1355
1316
1321
1324

Canis lupus
Lynx lynx
Miniopterus schreibersi
Myotis blythii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctos
Lutra lutra
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis

C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Tabel 9. Statutul de conservare al speciilor de amfibieni enumerate în anexa II la Directiva Consiliului
92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

Nume
Populație

1193
1188
1220

Bombina variegata
Bombina bombina
Emys orbicularis

C
C
C

Evaluarea sitului
Conservare Izolare
B
B
B

C
C
C

Evaluare globală
B
B
B

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥
p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C
- populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Tabel 10. Statutul de conservare al speciilor de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

Nume

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare Evaluare globală

1138 Barbus meridionalis C
1122 Gobio uranoscopus C
1163 Cottus gobio
C

B
B
C

C
C

B
B
C

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
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Tabel 11. Statutul de conservare al speciilor de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului
92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

Nume

4030
4036
1078
1088
1083
1060
1037
1084
1087

Colias myrmidone
Leptidea morsei
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
B
B
C
C
C
C
B
A
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Tabel 12. Statutul de conservare al speciilor de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod
4066
4070
4097
2093
4116

Nume

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
Asplenium adulterinum
C
C
B
B
Campanula serrata
C
C
B
B
Iris aphylla ssp. hungarica B
C
B
B
Pulsatilla grandis
B
C
B
B
Tozzia carpathica
C
C
B
B

2.5. Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate
Nu este cazul, deoarece această parte a sitului şi arealul propus este teren din fondul forestier și nu i
se va schimba destinația. Zona proiectului va fi încorporatǎ în obiectivele propuse, revegetatǎ şi
redatǎ, astfel, circuitului natural.
2.6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariilor naturale
protejate de interes comunitar
Habitatele naturale de interes conservativ descrise în zona de studiu menţin si asigura buna
funcţionalitate si relaţiile dintre populaţiile speciilor de flora si fauna. Funcţiile habitatelor si
ecologia speciilor au fost descrise in capitolele anterioare.
Integritatea unei arii naturale protejate de interes comunitar se poate asigura, in principal
printr-un management eficient care reprezinta elementul cheie pentru atingerea scopului pentru care
s-au desemnat ariile protejate, indiferent de sistemul de administrare şi chiar de cel de decizie.
Ariile protejate, trebuie gospodărite în aşa fel încât să se menţină valorile naturale şi chiar
cele culturale care există pe teritoriul lor şi, în multe cazurilor, chiar să contribuie la o dezvoltare
durabilă, armonioasă a zonei, în beneficiul comunităţilor locale de pe teritoriul lor şi din imediata
lor vecinătate.
Un management efectiv şi eficient al ariei protejate permite prevenirea şi chiar stoparea
eventualelor efecte negative ce pot apărea ca urmare a numeroaselor presiuni şi ameninţări posibile.
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Managementul unei arii protejate este un proces extrem de complex, întrucât administratorii
trebuie să asigure în cele mai multe cazuri:
- menţinerea în stare naturală sau chiar refacerea uneori a habitatelor şi speciilor, ceea ce
include activităţi de cercetare ştiinţifică şi de monitorizarea a habitatelor şi speciilor cheie şi
indicatoare şi măsuri de management speciale dacă acest lucru de impune,
- coordonarea tuturor activităţilor de utilizare a resurselor naturale atunci când aceste resurse
sunt importante pentru conservare,
- prevenirea şi stoparea activităţilor cu potenţiale efecte negative asupra valorilor naturale şi
culturale din aria protejată,
- informarea şi conştientizarea factorilor interesaţi şi a publicului larg cu privire la
importanţa conservării biodiversităţii,
- promovarea unor modele de dezvoltare durabilă, armonioasă, bazată pe utilizarea durabilă
a resurselor naturale şi prin implicarea – coordonarea tuturor factorilor interesaţi.
- implicarea comunităţilor locale în managementul ariilor protejate şi asigurarea, pe cât
posibil a unor beneficii din prezenţa ariei protejate,
- dezvoltarea unui turism durabil, promovarea ecoturismului, şi, nu în ultimul rând informarea şi conştientizarea factorilor de decizie locali, regionali şi naţionali cu privire la
importanţa asigurării resurselor necesare pentru managementul ariilor protejate şi la preluarea
modelelor promovate de ariile protejate în planurile de dezvoltare locală şi regională.
Un management eficient presupune utilizarea resurselor – umane, financiare, fizice şi
informaţionale – în modul cel mai eficient cu putinţă pentru realizarea scopului pentru care s-a
constituit aria protejată.
Managementul ariilor protejate se face în baza planurilor de management.
Scopul planului de management al sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest constă în
„protecția și conservarea pentru viitor a patrimoniului natural și îmbinarea armonioasă cu
dezvoltarea durabilă a comunităților din zonă” și urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a
omului cu natura prin:
- protejarea diversităţii speciilor, habitatelor şi a peisajului.
- exploatarea rațională și valorificarea resurselor naturale.
- activități științifice și educaționale.
- păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor și practicarea unei agriculturi bazată pe
principiile dezvoltării durabile.
- încurajarea, păstrarea și permanentizarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale
populaţiei locale.
- oferirea publică a posibilităţilor de recreere și practicarea unui turism durabil.
2.7. Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar, care au fost
stabilite prin planurile de management
Obiectivele planului de management al sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest:
- Conservarea biodiversității și peisajului printr-o monitorizare adecvată a dinamicii și
structurii factorilor perturbatori.
- Exploatarea resurselor turistice prin dezvoltarea de programe specifice în concordanță cu
principiile dezvoltării durabile.
- Promovarea valorilor culturale și tradiționale locale și crearea de oportunități bazate pe
principiile dezvoltării durabile pentru susținerea economiei locale.
- Creșterea gradului de educare și conștientizare a publicului și factorilor implicați privind
importanța sitului și a conservării naturii.
- Întărirea capacității administrative prin stabilirea de mecanisme adecvate pentru
desfășurarea activităților specifice din sit.
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2.8. Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar,
inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor
Starea de conservarea sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest rezidă din starea de
conservare a habitatelor și speciilor din sit.
Astfel:
- Starea de conservare a habitatelor este excelentă pentru habitatele 3220, 3240, 4070*,
7220*, 9150, 9180*, 91E0*, 91V0, 9410 și bună pentru 3230, 4060, 6170, 6210*, 6430,
6520, 8120, 8210, 9110, 9130, 9170, 91L0, 91M0, 91Y0, 9260.
- Starea de conservare a speciilor de mamifere este bună
- Starea de consrvare a speciilor de amfibieni și reptile este bună
- Starea de conservare a speciilor de pești este bună pentru speciile Barbus meridionalis și
Gobio uranoscopus și medie sau redusă pentru specia Cottus gobio
- Starea de conservare a speciilor de nevertebrate este bună
- Starea de conservare a speciilor de plante este medie sau redusă
Per ansamblu se poate aprecia că starea de conservarea sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului
de Vest este bună spre excelentă.
2.9. Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de interes
comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a acestora
Prin realizarea proiectului va creste suprafata habitatului cu castan comestibil cu 25 ha.
2.10. Alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate de interes comunitar
Nu este cazul.
2.11. Metodele utilizate pentru culegerea informaţiilor privind speciile şi habitatele de interes
comunitar
Acest Studiu de Evaluare Adecvată a fost realizat conform metodologiei indicată în OM 19/2010
pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informaţii referitoare la amplasamentul propus al
proiectului supus analizei şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate de implementarea acestuia.
Informaţiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor, a reliefului şi alte aspecte specifice zonei
amplasamentului proiectului supus analizei au fost însuşite cu ocazia efectuării mai multor deplasări
în teren.
Întocmirea Studiului de Evaluare Adecvată prezent a inclus două etape: etapa de birou și etapa de
teren.
Etapa de birou a inclus studierea documentelor referitoare la proiect primite de la
beneficiar, stabilirea perimetrului acestuia pe hărţi, studiul materialelor
referitoare la siturile Natura 2000 care se suprapun peste zona proiectului,
studiul unui complex material bibliografic și elaborarea studiului propriuzis.
Etapa de teren a presupus localizarea în teren cu GPS-ul a perimetrelor proiectului propus,
efectuarea de fotografii relevante și studii referitoare la prezența
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habitatelor și a speciilor, utilizând metodologii specifice fiecărui grup
taxonomic.
Perioada de colectare a datelor
Alegerea perioadei optime pentru colectarea datelor pe teren a trebuit să țină cont de obiectivele
propuse, de atributele și variabilele ce au trebuit măsurate. Pentru fiecare grup sistematic în parte,
organizarea în timp a deplasărilor în teren a fost diferită, fiind prezentată în cele de mai jos, alături
de metodologia utilizată.
Pentru evaluarea habitatelor, a vegetației și a speciilor de plante, s-au fost efectuate deplasari in
perioada de primavara si vara a anului 2014.
Perioada de monitorizare: anul 2014.
Frecvența deplasărilor: in lunile martie-septembrie, lunar.
Specii de nevertebrate
Pentru nevertebrate s-a făcut prin observații directe ale speciilor de nevertebrate, sau prin colectare
cu fileul entomologic.
Perioada de monitorizare: martie - august 2013, martie - mai 2014.
Frecvența deplasărilor: lunar.
Herpetofaună (amfibienii, reptilele) au fost studiate prin cercetarea directă pe transect. Speciile
care nu s-au putut identifica în teren s-au fotografiat sau au fost colectate şi determinate la birou. În
cazul amfibienilor, care în perioada de reproducere populează habitate acvatice, capturarea s-a făcut
utilizând fileul cu ramă metalică rotundă şi cu braţ telescopic. Reptilele au fost capturate de cele
mai multe ori cu mâna. Transectele sunt metode standard folosite pentru inventarierile
herpetofaunistice, foarte utilizate în aceste studii, deoarece au un impact scăzut asupra acestor
animale și funcționează într-o varietate de habitate, atât în ecosistemele terestre, cât și în cele
acvatice. S-au identificat şi habitatele de pe transect, raportate la cerinţele diferitelor specii de
interes comunitar incluse în Directiva Habitate, anexa II. Ȋn unele cazuri, identificarea speciei s-a
făcut pe baza semnelor particulare sau a urmelor lăsate.
Perioada de monitorizare: februarie - august 2013, martie - mai 2014.
Frecvența deplasărilor: lunar.
Specii de mamifere
Pentru speciile de mamifere a fost utilizată metoda transectelor şi a observaţiilor libere în teren.
Perioada de monitorizare: martie - octombrie 2014.
Frecvența deplasărilor: lunar (cu ocazia celorlalte investigații de teren).
Pentru prognozarea impactului în raport cu obiectivele de conservare ale ariilor protejate cu
care există suprapuneri, au fost aplicate metode standardizate de studiu, ce au avut ca obiectiv atât
identificarea speciilor şi habitatelor în raport cu locaţia / habitatul şi proiectul în sine, cât şi a
populaţiilor / abundenţei acestora pentru cele unde era necesar a se realiza şi în cazurile unde acest
aspect a putut fi tratat.
Pentru toate speciile de animale de interes comunitar, identificarea habitatelor caracteristice
acestora pe traseul propus, a reprezentat o modalitate de bază privind prezenţa potenţială a lor în
teren.
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Cap III. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI
3.1. Tipurile de poluare care pot fi generate
In faza de realizare a proiectului, stratele de sol vor fi impactate ca urmare a amenajǎrilor de
pregǎtire a terenului, ce vor conduce la o expunere la factorii ce contribuie la eroziune superficialǎ.
Pe perioada de realizare a proiectului nu vor fi deversate în afara amplasamentului cantitǎţi
de ape reziduale iar solul decopertat va fi reutilizat ulterior la plantarea puietilor.
Pe perioada de realizare a proiectului nu sunt necesare cantitǎţi de ape tehnologice.
Apa potabilǎ se va asigura pe amplasament din reteaua comerciala (apǎ îmbuteliatǎ, etc.).
Concluzii
Nu exista surse de poluanţi pentru aer
Nu exista sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice
Pe fiecare amplasament se va amplasa cate o toaleta uscata.
Pe perioada de executie a lucrarilor, estimǎm cǎ nu vor exista surse potenţiale de zgomot şi/sau
vibraţii.
Solul decopertat va fi reutilizat ulterior la plantarea puietilor.
3.2. Tipuri de impact asupra factorilor de mediu care pot să afecteze negativ ariile protejate
Nu se va genera impact asupra factorilor de mediu prin implementarea acestui proiect.
3.3. Identificarea și evaluarea impactului potenţial asupra speciilor și habitatelor din ariile
naturale protejate de interes comunitar
Sinteza prezenței speciilor pe suprafața parcelelor pe care se va reface habitatul 4070, precum și
identificarea habitatelor potențiale de hrănire și / sau reproducere a speciilor enumerate în anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE, care sunt listate în Formularul Standard al sitului este prezentată
în tabelul 8.
Tabel 8. Prezența speciilor de interes conservativ european listate în Formularul Standard al sitului ROSCI0129
Nordul Gorjului de Vest, pe suprafața și în vecinătatea parcelelor pe care se va realiza proiectul.
HABITATE
Cod

Habitat

3220

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane

3230

Impact negativ

Prezența
în perimetru
-

Nul

-

Nul

3240

Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor
montane
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane

-

Nul

4060

Tufărișuri alpine si boreale

Prezent

Nul

4070*

Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium

Prezent

Nul

6170

Pajiști calcifile alpine și subalpine

-

Nul

6210*

Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros

-

Nul

6430

Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor,
până la cel montan și alpin

-

Nul
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6520

Fanețe montane

-

Nul

7220*

Izvoare petrifiante cu formare de travertin

-

Nul

8120

-

Nul

8210

Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până
în cel alpin
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase

-

Nul

9110

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

-

Nul

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

-

Nul

9150

Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

-

Nul

9170

Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

-

Nul

9180*

Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene

-

Nul

91E0*

Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior

-

Nul

91L0

Păduri ilirice de stejar cu carpen

-

Nul

91M0

Păduri balcano-panonice de cer si gorun

-

Nul

91V0

Păduri dacice de fag

-

Nul

91Y0

Păduri dacice de stejar si carpen

-

Nul

9260

Vegetatie forestieră cu Castanea sativa

-

Nul

9410

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană

Prezent
vecinătate

în

Nul.

SPECII
PLANTE
Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

4066
4070
4097
2093
4116

Asplenium adulterinum
Campanula serrata
Iris aphylla ssp. hungarica
Pulsatilla grandis
Tozzia carpathica

Nu au fost identificate habitate potențiale în perimetru.
Nu au fost identificate habitate potențiale în perimetru.
Nu au fost identificate habitate potențiale în perimetru.
Nu au fost identificate habitate potențiale în perimetru.
Nu au fost identificate habitate potențiale în perimetru.
MAMIFERE

Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

1352

Canis lupus

Nul

1361

Lynx lynx

1310

Miniopterus schreibersi

1307

Myotis blythii

Populează practic întregul habitat forestier şi parţial cel deschis.
Nu a fost identificat în zona proiectului.
Este răspândit în habitatele forestiere, unde există stâncării.
Nu a fost identificat în zona proiectului
Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel
de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere.
Nu a fost identificată în perimetru.
Este o specie de localităţi, care foloseşte astfel de adăposturi
pentru maternitate, împerechere, tranzit, hrănire etc.
Nu a fost identificată în perimetru.

Nul
Nul

Nul
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Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel
de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere.
Nu a fost identificată în perimetru.
Este o specie de peşteri / habitate subterane dar şi de localităţi
rurale, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare,
maternitate, împerechere. Poate folosi pădurile de foioase pentru
hrănire şi ca rute de zbor.
Nu a fost identificată în perimetru.
Este o specie de peşteri / habitate subterane dar şi de localităţi
rurale, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare,
maternitate, împerechere. Poate folosi pădurile de foioase pentru
hrănire şi ca rute de zbor. Nu a fost identificată în perimetru.
Populeaza practic întregul habitat forestier şi parţial cel deschis.
Nu a fost identificat în zona proiectului.
Este o specie tipică de ape dulci, mai ales râuri.
Nu a fost identificat în zona proiectului datorită lipsei habitatelor
specifice.
Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel
de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere.
Nu a fost identificat în zona proiectului.
Este o specie de localităţi, care foloseşte astfel de adăposturi
pentru maternitate, împerechere, tranzit, hrănire etc.
Nu a fost identificat în zona proiectului.
Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel
de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere, dar şi de
localităţi rurale.
Nu a fost identificat în zona proiectului.
AMFIBIENI, REPTILE

Nul

1305

Rhinolophus euryale

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

1303

Rhinolophus
hipposideros

1354

Ursus arctos

1355

Lutra lutra

1316

Myotis capaccinii

1321

Myotis emarginatus

1324

Myotis myotis

Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

1193
1188
1220

Bombina variegata
Bombina bombina
Emys orbicularis

Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru.
Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru.
Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru.
PEȘTI

Nul
Nul
Nul

Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

1138
1122
1163

Barbus meridionalis
Gobio uranoscopus
Cottus gobio

Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru.
Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru.
Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru.
NEVERTEBRATE

Nul
Nul
Nul

Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

4030

Colias myrmidone

Nul

4036

Leptidea morsei

Lepidopter ce preferă pajişti relativ uscate, cu vegetație
joasă,
bogate
în
drob
(Chamaecytisus
ratisbonensis, Chamaecytisus ruthenicus și Chamaecytisus
supinus), plante pe care sunt depuse ouăle şi cu care se
hrănesc şi larvele.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Lepidopter ce populează zonele xeroterme de la marginea
pădurilor sau din luminișuri mai ales din cvercete.
Nu a fost identificat în perimetru.

Nul

Nul

Nul
Nul

Nul

Nul

Nul

Nul
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1078

Callimorpha quadripunctaria

1088

Cerambyx cerdo

1083

Lucanus cervus

1060

Lycaena dispar

1037

Ophiogomphus cecilia

1084

Osmoderma eremita

1087

Rosalia alpina

Lepidopter ce populează lizierele pădurilor sau luminișurile.
Nu a fost identificat în perimetru.
Coleopter tipic pădurilor de cvercinee bătrâne cu lemn mort.
Nu a fost identificat în perimetru.
Coleopter tipic pădurilor de foioase bătrâne (preferând
cvercineele), cu lemn mort pe picior sau doborât.
Nu a fost identificat în perimetru.
Lepidopter ce populează zone deschise de pajişti, cu
preferinţa pentru cele umede.
Nu a fost identificat în perimetru.
Trăieşte preponderent pe râuri de şes şi canale, de preferat
cu adâncime mică. Un tip de habitat ideal are un fund cu
nisip şi apă curată în zonele de pădure, dar gama ecologică a
acestei specii mult mai mare: pot coloniza, de asemenea,
cele mai multe dintre râurile lente şi chiar şi apele subterane.
Apele stătătoare sunt posibile locuri de dezvoltare a larvelor.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter ce preferă pădurile de foioase bătrâne, livezile și
parcurile cu copaci bătrâni și scorburoși, pe malul apelor.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter tipic pădurilor bătrâne de fag.
Nu a fost identificat în perimetru.

Nul
Nul
Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Gradul de afectare a integrităţii ariei naturale protejate de interes comunitar:
a. reducerea habitatelor si a speciilor de interes comunitar - nu este cazul deoarece se va
reface un habitat Natura 2000 prin Implementarea PP;
b. nu este cazul fragmentării habitatelor;
d. modificările dinamicii relaţiilor structurale sau funcţionale ale ariei naturale de interes
comunitar - nu este cazul, deoarece această parte a sitului şi arealul propus este teren din fondul
forestier și nu i se va schimba destinația. Zona proiectului va fi încorporatǎ în obiectivele propuse,
revegetatǎ şi redatǎ, astfel, circuitului natural.
3.4. Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context
transfrontalier
Nu este cazul
3.5. Măsuri de reducere a impactului asupra mediului
Nu este cazul
3.6. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o descriere a
modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăţi întâmpinate în prelucrarea
informaţiilor cerute
Selectarea variantei optime
S-au analizat două variante la proiect:
· Varianta 0 – cazul neimplementării proiectului;
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· Varianta propusă – varianta în care se va implementa proiectul.
Neimplementarea proiectului propus va conduce la o o continuare degradare a habitatului în zona
Tismana.
Varianta propusă conduce la următoarele avantaje:
- refacere a unei suprafețe de 25 ha din habitatul 9260.
- valorificarea superioară a solurilor foarte acide.
- obținerea de masă lemnoasă în timp record.
- creșterea valorii peisagistice a zonei.
- obtinerea de produse naturale cu valoare alimentară, terapeutică, industrială.
- creșterea gradului de atractivitate turistică a zonelor montane prin menținerea diversității și
specificității peisajului.
În cazul proiectului de faţă s-au avut în vedere următoarele criterii:
- criterii sociale (respectiv acceptabilitatea socială). Proiectul propus prezintă bune rezultate
din punct de vedere al protecţiei factorului uman.
- criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Proiectul propus nu prezintă efecte
negative asupra peisajului, solului, apei, poluării aerului, nici pe termen lung, nici în perioada de
realizare a acestuia.
Propunerile de lucrările proiectate satisfac normele tehnice în vigoare. Nici o altă variantă de
proiectare nu ar fi asigurat beneficii de mediu suplimentare comparativ cu varianta aleasă.
Administrația locală este interesata în realizarea proiectului, realizarea acestuia aducând
beneficii populatiei locale.
Realizarea proiectului poate fi marcată favorabil prin oferta de locuri de muncă pe perioada
de execuție a lucrărilor de impadurire dar mai ales după aceea prin crearea ofertei de practicare a
ecoturismului.
S-a ales perimetrul studiat deoarece pe aceste suprafețe arboretul de castan este foarte afectat
de atacul parazitului Cryphonectria parasitica.
Evaluarea s-a făcut prin identificarea în teren a suprafețelor ocupate de fitocenozele
habitatului și prin analiza starii de sănătate a arboretelor de castan din O.S. Timana, prin studiul “
Analiza privind stadiul habitatului 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa. Starea de
conservare a speciei Castanea sativa si habitatului 9260” – efectuat de I.C.A.S. Brasov.
3.7. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale
implementării proiectului
►Măsuri agrofitotehnice
Măsurile agrofitotehnice, cuprind toate etapele de la alegerea terenului, selecţia soiurilor, fertilizare
echilibrată cu îngrăşăminte organice şi minerale, lucrări de întreţinere, recoltare.
● Alegerea terenului
Tipul de sol trebuie să fie permeabil, profund, de origine vulcanică, şisturi permeabile care să
permită o bună dezvoltare a sistemului radicular. Se ştie că sistemul radicular la castanul comestibil
nu suportă excesul de umiditate, deci se vor evita cu desăvârşire terenurile cu ape stagnante. Reacţia
solului trebuie să fie acidă, cu pH-ul între 4,8- 6,5, depăşirea acestor limite duce la moartea
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acestora. Trebuie ţinut cont de altitudine, de expoziţie şi de panta terenului. Se vor evita şi versanţii
unde se scurg curenţii reci, care pot periclita reuşita plantaţiilor de castan.
● Pregătirea terenului
Se execută nivelarea şi se vor executa lucrări de eliminare a excesului de apă. Dacă terenul permite,
se va face desfundarea la 50-60 cm, iar în cazul terenului cu panta mare şi accidentat, puieții se vor
planta în terase individuale. Se face o arăturǎ adâncǎ, cu care ocazie se aplică şi 40 to gunoi de grajd
/ha.
● Amendarea solului
În condiţiile unor soluri puternic acide (pH ≤5) şi acide (pH = 5,01-5,80), stimularea fructificaţiei
prin fertilizare se poate efectua numai după eliminarea blocajului absorbţiei elementelor fertilizante
prin amendare cu: 0 5,3 t/ha carbonat de calciu (CaCO3), sau 3 t/ha piatră de var (CaO) în cazul
solurilor puternic acide; 0 3,5 t/ha carbonat de calciu sau 2 t/ha piatră de var în cazul solurilor acide.
● Distanţele de plantare
Se recomandă distanţele de 5 x 5 m, sau 5 x 6 m, în funcţie de vigoarea combinaţiei soi şi portaltoi.
● Întreţinerea solului.
Se recomandă întreţinerea solului, deoarece se împiedică dezvoltarea dăunătorilor care atacă
rădăcinile şi coletul, precum şi pentru distrugerea rezervei biologice a tuturor dăunătorilor care se
retrag în sol pentru iernare, atât a celor specifici culturii castanului, cât şi a polifagilor.
● Fertilizarea solurilor
Fertilizările se vor face de preferinţă cu bioîngrăşăminte, folosind 50 t/ha gunoi de grajd fermentat.
Efectul gunoiului de grajd durează 6 ani, după care se aplică din nou. Pe solurile foarte slab şi slab
aprovizionate cu fosfor sau potasiu se recomandă fertilizările cu 300 kg P2O5 substanţă activă/ha şi
150 kg K2O substanţă activă pe hectar. Fertilizările contribuie nu numai la stimularea fructificaţiei,
ci şi la conferirea unei stări de vigurozitate care ajută castanul să se opună bolilor şi vătămărilor
cauzate de insecte cum sunt Xyleborus dispar, care infestează numai arborii debilitaţi şi neîngrijiţi,
ori de ciuperci, cum sunt Botryosphaeria sp. şi Cryptodiaporthe sp. care infectează căstănişurile
abandonate.
● Alegerea soiurilor
Se recomnandă să se aleagă soiurile care prezintă rezistenţă ridicată la atacul bolilor şi dăunătorilor,
rezistenţă ridicată faţă de factorii de mediu.
● Combaterea chimicǎ a dǎunǎtorilor
● Igiena culturală
Este o lucrare care se execută în plantaţiile de castan şi constă în răzuirea scoarţei, în tăierea
ramurilor uscate sau puternic atacate de dăunători şi distrugerea materialului rezultat în urma acestei
acţiuni. Această acţiune are drept scop distrugerea formelor hibernante ale dăunătorilor care îşi
găsesc adăpostul sub scoarţa pomilor, în crăpăturile scoarţei, sub muşchii şi lichenii de ramuri şi
tulpină, (mai ales larve şi pupe de lepidoptere, adulţii unor gărgăriţe, adulţii unor specii de acarieni),
sau pe suprafaţa scoarţei ramurilor se află forma hibernantă a păduchilor ţestoşi (din familiile
Lecanidae şi Diaspididae), a păduchelui lânos (Eriosoma lanigerum), ouăle diferitelor specii de
afide, (ou de rezistenţă), ale ouălor de acarieni tetranichizi (Panonicus ulmi, Bryobria rubrioculus)
etc.
3.8. Evaluarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului
Castanul prezinta o dubla importanta ca producator de lemn si de fructe. Castanul bun
(Castanea sativa) este o specie forestiera si pomicola, care valorifica terenurile in panta, produce
fructe bogate in principii nutritive si lemn de calitate superioara. Castanele contin: 52% apa, 4,2
proteine, 2,0% lipide, 40,0% glucide, 2,0% celuloza, o serie de ioni minerali: S, P, Na, K, MG, Ca,
vitamine, etc., (Paglietta, si Bounous, 1979). Se pot consuma coapte, fierte, sub forma de garniture,
se folosesc la diferite preparate: creme, budinci, torturi, inghetata, piure de castane, se pot glasa sau
confia. Din faina de castane se poate prepara: paine, lipii, sosuri, supe.
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Lemnul se foloseste in industria mobilei de lux, la confectionarea parchetului, iar din scoarta
si frunze se extrage tanin utilizat in idustria pielaritului, pentru vopsitorie, etc.
Castanul comestibil fiind o specie foarte rara in Romania este protejata prin Legea
Pomiculturii nr. 348/2003, care prevede restrictii si proceduri de urmarire a taierii castanilor din
livezi, gradini, sau arbori izolati. Protejarea speciei se impune avand in vedere urmatoarele:
- padurile de castan au caracter endemic - castanul creste in mod natural sub forma de
palcuri sau chiar in masiv numai in doua zone din tara: depresiunea subcarpatica a Olteniei
(Tismana, Gureni, Hobita, Polovragi, Horezu) si in zona Maramuresului (Baia Mare, Baia
Sprie, Tautii de Sus), zone strans legate de influenta mediteraneana;
- calitate superioara a lemnului reprezentata prin calitati tehnologice deosebite (desen,
culoare, usurinta la prelucrare, cea mai mare rezitenta la putregai, cel mai ridicat continut de
tannin dintre speciile spontane din tara;
- fructele deosebit de apreciate pentru utilizarile lor multiple.
In Romania, prelucrarea fructelor de castan comestibil avea caracter industrial in fabricile de
la Timisoara, Rm. Valcea, Cluj-Napoca.
Se obtineau productii foarte mari atat din fond forestier (Directia Silvica Gorj a ajuns la
productia record de 200 tone de castane), cat si din fermele pomicole.
Concluzii
Efectele pozitive ale implementări PP:
- valorificarea castanelor, pentru localitatea Tismana castanele constituie un produs traditional.
- florile prezinta interes pentru productia de miere;
- frunzele au proprietati medicinale.
- loc de viață și adăpost pentru numeroase specii de plante și animale;
- crește gradul de atractivitate turistică a zonelor montane prin menținerea diversității și
specificității peisajului.
Prin implementarea PP se reface un habitat degradat.
Proiectul contribuie, de asemenea, la menținerea starii de conservare a unui habitat natural, care este
dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra habitatului și asupra speciilor caracteristice
acestuia și care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura și functiile, precum și
supraviețuirea speciilor ce îi sunt caracteristice.
Starea de conservare a unui habitat natural se consideră “favorabilă” atunci când sunt îndeplinite
condițiile:
- arealul său natural și suprafețele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în
creștere. Prin implementarea PP se repopulează arealul unui habitat.
- are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar
probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil este mare. Prin implementarea PP crește
numărul exemplarelor de Castanea sativa în habitat, prin urmare vor fi îmbunătățite
structura și funcțiile acestuia.
- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă. Prin
implementarea PP toate speciile caracteristice habitatului se vor afla într-a stare de
conservare superioară celei anterioară implementării.
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Efecte negative ale implementării PP
1. Introducerea de boli și dăunători - trebuie verificata proveniența puieților folosiți pentru refacerea
habitatului, pentru a nu produce răspândirea unor boli și dăunători care invadează pepinierele, să
ajungă, prin materialul săditor, la castani sau să se răspândească în mod natural, producând atacuri.
2. Poluare genetică - introducerea unor puieți de proveniență necunoscută.
3.9. Influența investiției asupra modului de viață al comunităților locale, respectiv beneficiul
adus comunităților locale prin implementarea proiectului.
Importanța speciei Castanea sativa este prezentată în continuare:
- produsele castanului, atât fructele cât şi lemnul, prin importanţa şi varietatea
caracteristicilor respective, răspund la nevoi numeroase, diversificate şi în evoluţie
constantă;
- in scop terapeutic, de la castanul comestibil se recolteaza coaja, florile, frunzele si
semintele. Fructele au o compozitie asemanatoare graului si sunt o sursa importanta de
hidrati de carbon, fosfor, lecitina si vitamina C. Acestea contin de asemenea protide,
lipide, calciu, fier, magneziu, mangan, zinc, potasiu, valoarea lor calorica fiind de 200
calorii la 100 g. Culegerea castanelor comestibile se face de la sfarsitul lui septembrie si
pana la inceputul lui noiembrie.
- castanul este una dintre cele mai productive specii, capabile să producă lemn de lucru în
25-45 de ani;
- florile prezinta interes pentru productia de miere;
- castanul este una dintre puţinele foioase care pot pune în valoare solurile foarte acide;
- lemnul său se pretează la utilizări numeroase, încă de la cele mai mici vârste;
- gradul crescut de atractivitate turistică a zonelor montane prin menținerea diversității și
specificității peisajului.
Concluzii
Prin implementarea proiectului nu se va genera un impact negativ asupra factorilor de
mediu.
Impactul prognozat asupra integrităţii ariei naturale protejate ( SCI), acesta va fi un impact
pozitiv.

Intocmit,
Cornel Meilescu

54

Bibliografie
ARNOLD, N.. 2004. A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe.
HarperCollins Publishers, London.
ASHER J., WARREN M., FOX R., HARDING P., JEFFCOATE G. & JEFFCOATE S. 2001. The Millenium
Atlas of Butterflies in Britain and Ireland. Oxford University Press.
BARTAUD M.. 1996. “The world of bats”.
ASKEW R.R. 2004. The Dragonflies of Europe (second ed.). Harley Books, Colchester, England.
BENSE U. 1995. Longhorn Beetle. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe.
Margraf Tropical Scientifical Books, Germany.
BOLEA V., CHIRA D. 2013. Silvicultura ecosistemelor cu castan comestibil infectat de Cryphonectria
parasitica. Revista de Silvicultură şi Cinegetică. Anul XVIII | Nr. 32 | 2013: 86-100 pp.
BORDA D. & C. BORDA. 2005. Chiropterele. Relatii cu omul si mediul inconjurator. Editura Napoca
Star. Cluj Napoca.
BUNALSKI M. 1999. Die Blatthornkäfer Mitteleuropas. Coleoptera, Scarabaeoidea. Bestimmung –
Verbreitung - Ökologie. Bratislava.
DONIŢĂ. N et al. 2005. Habitate din România, I-II, Edit. Tehnică Silvică Bucureşti.
CIOCHIA V. 1984. Dinamica si migrația pasărilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti
CIOCÂRLAN V. 2009. Flora ilustrată a României - Pteridophyta et Spermatophyta. /Ediţia a III-a/.
Bucureşti: Edit. Ceres, 1141 pp. ISBN 978-973-40-0817-9.
CIRDEI F., BULIMAR FELICIA, 1965, - Insecta. Odonata, Fauna R.P.R., Vol VII, Fasc 5, Ed. Acad.
Române, Buc., 274
DECU V., MURARIU D. & V. GHEORGHIU. 2003. Chiroptere din Romania. Art Group Int., Bucuresti.
ELZINGA C. L. et al 2001. Monitoring plant and animal populations, Blackwell Science
FUHN I. 1960. Fauna României, vol XIV, fascicula 1 Amphibia, Editura Academiei Române,
Bucureşti
FUHN I., VANCEA Şt. 1961. Fauna României, vol XIV, fascicula 2 Reptilia, Editura Academiei
Române, Bucureşti.
GAFTA, D., MOUNTFORD O. (coord.). 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din
România, Edit. Risoprint Cluj-Napoca
GIBBONS B. 1995. Field Guide to Insects of Britain and Northern Europa. The Crowood Press,
Wiltshire
HÖTKER H. et al. 2003 Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the
example of birds and bats
HODOR C. 2007. The Retezat National Park Biodiversity Monitoring Plan, in Tansylvanian Review
of Systematicall and Ecological Research. Sibiu

55

JERE CS., SZODORAY-PARADI A., SZODORAY-PARADI F.. 2008. Liliecii şi evaluarea impactului
asupra mediului. Ghid metodologic., Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România.
LAFRANCHIS T. 2004. Butterflies of Europe, New Field Guide and Key. Diatheo, Paris
POP O.G. & FLORENTINA FLORESCU. 2008. Habitate alpine și subalpine de interes comunitar incluse
în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din
România“ Amenințăriri potențiale, recomandări de management și monitorizare. Editura
Universității „Transilvania“ din Brașov 2008
SĂVULESCU Tr. (coord.). 1952-1976. Flora Republicii Populare Române/Flora Republicii Socialiste
România, I-XIII, edit. Acad. Bucureşti.
SCHNEIDER E., DRĂGULESCU C. 2005. Habitate şi situri de interes comunitar, Edit. Univ. „Lucian
Blaga” Sibiu.
SUTHERLAND W. J. et al. 2006. Ecological Census Techniques, Cambridge University Press.
TREWEEK, J.. 1999. Ecological impact assessment, Blackwell Science, 351 pages.
***Fauna and Flora International 2001 - Developing Monitoring Programmes for Protected Areas
*** Monitorul Oficial al României nr. 739 bis / 31 octombrie 2007 (H.G. 1284 / 2007).
*** H.G. 971 / 2011 privind modificarea şi completarea H.G. 1284 / 2007.
*** Studiu realizat de catre ICAS
*** alte documente, schiţe, hărţi privind proiectele menţionate.
***, Ghid de planificare strategică pentru managementul durabil al pădurilor.

56

CURRICULUM VITAE

Pozitia propusa in contract: expert botanist
1.

Prenume:

Ioana

2.

Nume:

Ciortan

3.

Data si locul nasterii: 26 septembrie 1968

4.

Nationalitatea: română

5.

Starea civila: căsătorită
Adresa (telefon/fax/e-mail): jud. Dolj, Craiova, str. Gh. Țițeica, nr. 5, bl. C30, sc. 1, et. 2, ap. 6
Tf.: 0722375805/
e-mail: ciortanioana@yahoo.com

6.

Pregatire profesionala: biolog

Instituţie [de la – până la]
XI. 2003 – XI. 2010, Doctorat, Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Biologie de Biologie

Grad sau Diplomă obţinută:
Doctor în Biologie – Diploma Seria H, Nr.
0003249 - nr. 449/11. VII. 2011

2002 - 2003

studii aprofundate în domeniul Bazele
biologice ale protecţiei plantelor

1998 - 2002 – studentă, Universitatea din Craiova, Diploma de Licenţă Seria U, Nr. 0038146 - nr.
Facultatea de Horticultură, Secţia Biologie - Ştiinte Agricole 2021/4. IX. 2003.
7.

Limbi straine

(Pe o scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim):

Limba
L maternă - română
L1 Engleză
L2 Franceză

Citit

Vorbit

Scris

3
4

1
3

1
3

8.

Membru in asociatii profesionale: Societatea Micologică din România

9.

Alte abilitati (de ex. operare calculator, etc.):
- Permis de conducere categoria B
- Stăpânire şi utilizare a programelor de PC din pachetul Microsoft Office (Word, Vista,
ArcView GIS 3.1, Power Point, Excel etc.) şi a programelor de prelucrare grafică (CorelDraw,
Adobe Photoshop, etc.) Internet
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- Utilizare, analiză şi interpretare a informaţiilor din bazele de date de specialitate şi întocmirea baze de
date

10.

Pozitia ocupata in prezent:
- expert botanist

11.

Ani de experienta profesionala: 2002 – 2014 biolog, șef sector Sistematica Plantelor al Grădinii
Botanice din Craiova.

12.

Calificari cheie: biolog: specializare botanică, micologie, fitocenologie, ecologie/ competenţe în
domeniul Botanicii sistematice, Fitosociologiei, Micologiei, Conservării fitodiversităţii, Protecţiei
şi conservării habitatelor naturale şi seminaturale.
Experienta specifica in proiecte similare:

13.
Tara

Data: de la (luna/anul)
la (luna/anul)

Denumirea si o descriere sumara a
proiectului

România

2000 – 2003

Studiul complex al florei antropofile
din oraşele: Craiova, Băileşti, Calafat,
Tg. Cărbunesti, Tg. Jiu. GRANTURI
CONTRACTATE CU C.N.C.S.I.S. – M.E.C.
Nr. 23C, Tip A, Tema 33, COD. CNCSIS 7

România

2006-2009

Contract de cercetare 16C/10.04.2006
„Cercetări privind plantele decorative
cu talie redusă, sortiment, elemente
de tehnologie de cultură şi
identificarea de specii noi în flora
spontană”. Tema 1, Cod CNCSIS 175.

România

2008-2011

Evaluarea efectelor poluarii si a
schimbarilor
climatice
asupra
biodiversitatii si starii socio economice a populatiei in bazinul
mijlociu al Jiului”. Cod Proiect: 3240;
Nr. Contract: 32150

România

2012-2013

Managementul integrat
Natura 2000 Igniş

România

2013-2015

Managementul resurselor biologice si
geologice la nivel european şi
constientizare publică în Geoparcul
Platoul Mehedinţi

14.

al

sitului

Experienta profesionala:
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Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)

XI 2001 -prezent

Locul (tara si localitatea)

România, Craiova

Companie/organizatie

Grădina Botanică ”Al. Buia”

Pozitie

biolog

Descrierea activitatii intreprinse

12 ani de activitate în domeniul botanicii: studii
taxonomice şi fitocenologice (identificare,
inventariere, descriere specii plante şi
macromicete,
identificare
descriere
asociaţii vegetale şi habitate, inclusiv
habitate de interes comunitar, evaluare
habitate de interes comunitar).
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CURRICULUM VITAE

1. Nume:

MEILESCU

2. Prenume:

CORNEL

3. Data de nastere: 22.07.1963
4. Nationalitatea:

ROMANA

5. Stare civila: casatorit
6. Nivelul Educational:
Institutia
(de la Data – la Data)

Diploma obtinuta si nivelul de scolarizare:
Licenţă - Inginer Geolog

Universitatea „BabesBolyai” – Facultatea de
Biologie, Geologie,
Geografie
(1982-1987)
Universitatea Tehnică Cluj
– Universitatea Minnesota

Post-universitar – Diploma Eco-Management – Managementul
Administrativ al Mediului

(2000-2001)
Japan International
Cooperation Agency
Sapporo

Post-universitar – Diploma Administraţie de Mediu

(2000)
Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de
şanse

Certificat de absolvire – Manager de proiect

Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului
(2010)
7.

Limbi straine: se indica nivelul de competenta pe scara de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - incepator)
Limba

Citit

Vorbit

Scris
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Engleza

3

3

3

Franceza

3

2

2

8. Membrii ai unor corpuri profesionale: 2011 – Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia
mediului
9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.): Utilizare programe Word, Excel, Power Point; permis auto cat. B
10. Pozitia profesionala in acest moment: Manager
11. Vechimea in cadrul operatorului economic: 2 ani si 9 luni
12. Experienta profesionala
De la Data –
pana la Data
2011prezent

2008-2011

2007-2008

2006-2007

2003-2006

Locatia
Drobeta
Turnu Severin

Drobeta
Turnu Severin

Alexandria,
Romania

Drobeta Turnu
Severin

Drobeta Turnu
Severin

Operatorul
economic

Pozitia

SC
Aquaseverin
SRL

Manager

Consiliul
Judeţean
Mehedinţi

JV Teleorman
Ecosoil-Geiger

Inspector
contractual /
Manager
UIP

Manager calitate/
Reprezentant
adjunct

Descrierea

Studii de mediu si gospodarirea
apelor
Coordonarea
activitatii
de
protectie si conservare a
Geoparcului Platoul Mehedinti
Manager UIP – Managementul
integrat al deseurilor in judetul
Mehedinţi, proiect de asistenta
tehnica promovat de Ministerul
Mediului si Padurilor
in
parteneriat cu CJMh

Coordonarea activitatilor privind
executia si calitatea executiei
lucrarilor in cadrul proiectului
Managementul
integrat
al
deseurilor in judetul Teleorman

Consiliul
Judeţean
Mehedinţi

Coordonator
Geoparc

Coordonarea activitatii de protectie
si conservare a Geoparcului Platoul
Mehedinţi

STRABAG
ROMANIA SRL

Responsabil
asigurarea
calităţii / şef
laborator

Coordonarea activitatilor privind
calitatea executiei lucrarilor in
cadrul proiectului Reabilitarea
Drumului National DN 6, Distanta
= 34 km
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2003

Bucuresti

Ministerul
Agriculturii,
Pădurilor şi
Protecţiei
Mediului

Coordonarea
Conventiilor
Internationale: Ramsar si Carpati,
Consilier

Responsabil
Coridorului
Inferioare

pentru
realizarea
Verde
al
Dunarii

Organizarea retelei de arii protejate
in Romania
Membru al echipei de coordonare a
proiectului Alimentarea cu apa in
mediul rural, judetele Mehedinti,
Dolj, Valcea

Bucureşti

Mivan Kier
Romania SRL

1998-2001

Drobeta Turnu
Severin

Agenţia
pentru
Protecţia
Mediului
Mehedinti

Director

1996-1997

Drobeta Turnu
Severin

Scoala nr 6 si
liceul
“Decebal”

Profesor

Activitate
Geografie

1996

West Chester ,
PA USA

Bostan
Research Inc.

Inginer

Cercetari in domeniul avioanelor
Micro UAV

1990-1995

Drobeta Turnu
Severin

Muzeul
Regiunii
Portile de Fier

Coordonator
secţia Ştiinţele
Naturii

1987-1990

Husnicioara,
jud Mehedinti

Intreprinderea
Miniera
Mehedinţi

Inginer geolog

2001-2003

Consilier

Coordonarea
activitatilor
de
protectie a mediului in judetul
Mehedinti.
Promovarea
sistemului
calitatea
mediului
in
Mehedinti

didactica

–

privind
judetul

materia

Studii de geologie

Coordonarea
geologice- miniere

activitatilor

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor referitoare la falsul în declaraţii din Codul penal, ca datele
inscrise in prezentul CV sunt corecte şi corespund realităţii
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