FORMULARUL STANDARD NATURA 2000
1. IDENTIFICAREA SITULUI
1.1 Tip
K

1.2 Codul sitului

ROSCI0097

1.8 Datele indic rii i desemn rii/clasific rii sitului
1.3 Data
1.4 Data
Data propunerii
Data confirm rii Data confirm rii
ca sit SPA:
ca sit SCI
complet rii actualiz rii ca sit SCI
201101

200612

200706

Data desemn rii
ca sit SAC

200812

1.5 Leg turi cu alte situri Natura 2000:
J

ROSPA0088 Mun ii Vrancei

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Lacul Negru
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 45º 50' 43''

2.2. Suprafa a 2.3. Lungimea
sitului (ha)
sitului (km)

E 26º 29' 4''

101

2.4. Altitudine (m)
Min. Max.
Med.
1123

1514

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

1349

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO026
100 Vrancea
3.1. Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te
Cod Denumire habitat
7110 * Turb rii active

% Reprez. Supr. rel. Conserv.Global
15
A
C
A
B

7140 Mla tini turboase de tranzi ie i turb rii oscilante (nefixate de substrat)

10

B

C

A

B

9110 P duri de fag de tip Luzulo-Fagetum

15

B

C

A

B

9130 P duri de fag de tip Asperulo-Fagetum

10

B

C

A

B

3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
1354 Ursus arctos
1-3 i
1361 Lynx lynx

Pasaj
5-6 i

P

1-2 i

3.2.d. Specii de amfibieni i reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
Pasaj
1166 Triturus cristatus
2001 Triturus montandoni

C
P

Pasaj

P

3.3. Alte specii importante de flor
Cat. Specia
M Cervus elaphus

C

A

C

C

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C
C

3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
1087 Rosalia alpina
P
1088 Cerambyx cerdo

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C
A
C
C

A
A

C
C

C
C

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C
B
C
C
C

B

C

C

i faun
Popula ie Motiv
5-20 i A

M Sus scrofa

5-25 i

A

M Felis silvestris
P

2-10 i

A

Agrostis canina

P

A

P

A
A
A

P

Andromeda polifolia

P

A

P

Cardamine amara

P

Carex chordorrhiza

P

A

P

Carex curta

P
P

Carex dacica
Drosera rotundifolia

P
P

A
A

P
P

Carex rostrata
Eriophorum vaginatum

P
P

A

P

Menyanthes trifoliata

P

A

P

Pedicularis palustris

P

A

P

Potentilla palustris

P

A

P

Sphagnum angustifolium

P

A

P

Stellaria palustris

P

A

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N09
25
321
Paji ti naturale, stepe
N19

75

313

P duri de amestec

Alte caracteristici ale sitului:
Cu o suprafa total de 88,1 ha, situl propus face parte din Re eaua ecologic local de protec ie a carnivorelor mari din jude ul Vrancea. Cu
o suprafa extins în baza studiului de fundamentare stiintific intocmit in cadrul Proiectului “M suri active de management pentru aria
protejat Lacul Negru”, finantat de Funda ia pentru Parteneriat, acest sit adaposte te pe lânga cele 8 tipuri de habitate de interes comunitar
(din care unul prioritar), populatii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, prioritare pentru
desemnarea de arii de protec ie conform Directivei Habitate 92/43/CEE.
In cadrul Re elei ecologice locale de protec ie a carnivorelor mari din jude ul Vrancea, situl propus este desemnat ca Zon de protec ie
insular cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) i face parte din Zona de securitate pentru carnivore mari Condratu.
Punctul central al acestei arii protejate îl constituie Lacul Negru remarcabil prin turb ria activ care-i acopera jumatate din luciul de ap .
Situat la altitudinea de 1250 m, lacul are o suprafa de cca. 1 ha si o adâncime maxima de 7,5 m. Habitatele specifice turb riilor montane
alpine confer unicitate acestui sit si adapostesc elemente de flor si faun , deosebite, o serie de specii relicte, endemice sau de interes
comunitar.
4.2. Calitate i importan :
Considerentele pe baza c rora a fost propus acest sit sunt: respectarea Directivelor Habitate i P s ri ale Uniunii Europene; existen a unor
habitate forestiere compacte, protejarea i men inerea integralit ii a 8 habitate de interes comunitar. Desemnarea acestui areal ca sit Natura
2000 se înscrie în procesul de organizare a unei re ele na ionale a ariilor protejate care s acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la
nivelul rii, acesta contribuind la prezervarea unor elemnte specifice spa iului carpatic de curbur , reprezentat aici de domeniul fli ului.
Deasemenea foarte important este faptul c în acest sit au fost identificate numeroase specii de flor si faun endemice sau de interes
comunitar precum: roua cerului (Drosera rotundifolia), plamâna (Menyanhtes trifoliata), bumb c r ta (Eriophorum vaginatum), tritonul de
munte (Triturus montandoni), salamandra (Salamandra salamandra).
4.3. Vulnerabilitate:
Impactul antropic este foarte redus datorit accesibilit ii foarte dificile a terenului, lipsei de drumuri forestiere, precum i a m surilor de
prevenire a exploat rii de parchete în zon , urmare a instituirii regimului de protec ie ca rezervatie natural .
V t m ri sporadice asupra turb riei s-au produs prin recoltarea rizomilor de Menyanthes trifoliata („Pl mân ”) de c tre localnicii din savele de
munte ale bayinului N ruja, care le atribuie, în mod neconfirmat tiin ific, propriet i terapeutice în afectiuni pulmonare.
Utilizarea terenurilor este dominat de activit ile legate de fondul forestier i de cre terea animalelor. Paji tile secundare sunt
exploatate de c tre localnici, suprafa a p unabil fiind ins prea mic în compara ie cu num rul de animale. Practicile de cre tere a
animalelor produc deseori conflicte om-carnivore mari. Cre terea în semilibertate a cornutelor sau cabalinelor i perioadele cu deficit de
hran pentru carnivore, sunt cauzele primordiale pentru intensificarea imaginii negative a carnivorelor mari.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
Derularea proiectului “Conservarea in-situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea” de c tre Agentia de Protec ie a Mediului Vrancea în
colaborare cu o serie de institu ii locale i Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact din Universitatea Bucure ti,
finan at de Uniunea European prin programul LIFE Nature, a contribuit la înfiin area Re elei ecologice locale pentru carnivorelor mari din
jude ul Vrancea, in cadrul careia, situl propus, este desemnat ca Zona de protectie insulara cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone).
Cu o suprafa extins prin Hotararea de Guvern 2151/2004, rezerva ia natural Lacul Negru a fost infiin at prin Legea nr.5/2000, in urma
propunerilor facute de catre Agentia de Protectie a Mediului Vrancea.
4.5. Tip de proprietate:
Suprafa a sitului propus se afl in proprietatea Ob tii Vii oara (sat component al comunei Vidra).
4.6 Documenta ie:
1 ION, Iordache, -1996- ” Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ”, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi .
2 LEANDRU,V. -1995- ” Contributii la cunoasterea florei din bazinul superior si mijlociu al râului Putna ”
3. documenta ie tiin ific pentru propunere de extindere a rezerva iei naturale „Lacul Negru” -jude ul Vrancea –, A.P.M. Vrancea, Foc ani,
2004
4. Nicolae Doni , Aurel Popescu, Mihaela P uca- Constantinescu, Simona Mih ilescu, Iovu Adrian Biri - Habitatele din Romania, Editura
Tehnic Silvic , Bucuresti- 2005
4.7. Istoric (se va completa de c tre Comisie)
Data

Câmpul modificat

Descriere

|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
5. STATUTUL DE PROTEC IE AL SITULUI I LEG TURA CU SITURILE CORINE BIOTOPE
5.1. Clasificare la nivel na ional i regional
Cod Categorie IUCN
RO05 Categoria V IUCN

%
0,79

RO04

Categoria IV IUCN 92,49

5.2. Rela iile sitului cu alte arii protejate
- desemnate la nivel na ional sau regional
Cod
Categorie
Tip
%
Codul na ional i numele ariei naturale protejate
RO04 Rezerva ie natural
*
92,49 2.813.-Rezerva ia natural Lacul Negru
RO05

Parc natural

*

0,79 V.7.-Putna - Vrancea

6. ACTIVIT ILE ANTROPICE I EFECTELE LOR ÎN SIT I ÎN VECIN TATE
6.1. Activit i antropice, consecin ele lor generale i suprafa a din sit afectat

- Activit i i consecin e în interiorul sitului
Cod Activitate
501 Poteci,trasee, trasee pentru ciclism
952 Eutrofizarea

Intensitate % Infl.
C
1 0
B
30 0

- Activit i i consecin e în jurul sitului
Cod Activitate
140 Pasunatul

Intensitate % Infl.
B
50 -

167 Exploatare fara replantare

B

20

-

501 Poteci,trasee, trasee pentru ciclism

C

1

0

624 Drumetii montane, alpinism, speologie.

C

1

0

160 Managementul forestier general

A

100

0

230 Vanatoare

C

100

-

6.2. Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
arie protejata atribuita in custodie prin conven ia nr.3/24.08.2004, Asociatiei Obstilor Vrancene - Ocolul Silvic Naruja.
Planuri de management ale sitului:
Plan de management elaborat de custodele ariei protejate.
In present, pentru situl propus, exist un plan de management unitar, elaborat de c tre custodele rezerva iei naturale (AOV- Ocolul silvic
Naruja) dar in conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000170:”Înt rirea sistemului de protec ie a carnivorelor mari din jude ul
Vrancea”, finan at de Comisia European , Agen ia de Protec ie a Mediului are obliga ia elabor rii planurilor de management pentru toate ariile
protejate incluse in re eaua local de protec ie a carnivorelor mari si în re eaua Natura 2000.
Planul de management pentru arealul propus ca sit Natura 2000 va fi elaborat în concordan cu Planul de management al carnivorelor mari
elaborat si aprobat de catre autorit ile publice locale i jude ene în cadrul proiectului LIFE02NAT/RO/8576 :” Conservarea in situ a carnivorelor
mari din jude ul Vrancea”. În prezent prevederile acestui plan de management se aplic si pe suprafa a sitului propus.
7. HARTA SITULUI
Harta fizic , Scara, Proiec ie :

Harta digital a României (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

Specifica i dac limitele sunt disponibile în format digital :
Specifica i dac se includ fotografii aeriene:

Da, în format digital ESRI .shp, în proiec ie na ional Stereo 1970

Nu se includ aerofotograme

8. FOTOGRAFII
Denumirea fi ierului
ROSCI0097_68_drosera_rotundifolia,_Lacul_Negru.jpg

Persoana care a furnizat fi ierul
Chiriac Silviu - APM-VN
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Chiriac Silviu - APM-VN

ROSCI0097_68_ursus_arctos.jpg.jpg

Chiriac Silviu - APM-VN

