FORMULARUL STANDARD NATURA 2000
1. IDENTIFICAREA SITULUI
1.1 Tip
B

1.2 Codul sitului

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

ROSCI0127

201101

200612

200706

Data desemn rii
ca sit SAC

200812

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Muntioru Ursoaia
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 45º 35' 48''

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

E 26º 40' 15''

160

2.4. Altitudine (m)
Min. Max.
Med.
653

1216

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

961

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO022
100 Buz u
3.1. Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te
Cod Denumire habitat
9110 P duri de fag de tip Luzulo-Fagetum

% Reprez. Supr. rel. Conserv.Global
40
A
C
B
B

9410 P duri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
1361 Lynx lynx
1-2 i
1352 Canis lupus
2-4 i
1354 Ursus arctos

2-3 i

40

Pasaj
2-3 i
3-4 i
6-9 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
1193 Bombina variegata

P

R

3.3. Alte specii importante de flor
Cat. Specia
M Capreolus capreolus
M Felis silvestris

Pasaj

C

B

B

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C
A
C
C
C
A
C
C
C

B

C

C

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C

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

A

B

C

C

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

B

C

C

i faun
Popula ie Motiv
10-25 i A
2-10 i A

M Cervus elaphus
M Sus scrofa

10-30 i
10-30 i

A
A

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N16
3
311
P duri de foioase
N19

97

313

P duri de amestec

Alte caracteristici ale sitului:
Situl Muntioru-Ursoaia ocup o suprafa de 102,6 ha, situat în bazinul superior al Pârâului Furu, afluent al Râmnicului S rat.
Habitatele forestiere specifice etajului în care se afl situl : Paduri de tip Asperulo-Fagetum, Paduri de tip Luzulo-Fagetum adapostesc pe
lâng numeroasele specii de flor i faun de interes comunitar, popula ii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis
lupus i Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protec ie conform Directivei Habitate 92/43/CEE.
Relieful puternic fragmentat si expozitia favorabil stabilirii unor zone de f tare si crestere a puilor pentru popula ia local de râs dar si
pentru numeroase exemplare de urs (mai ales in perioadele de hibernare) constituie elemente care dau importan deosebit acestui sit.
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 se suprapune par ial peste Zona de securitate pentru carnivore mari Vrancea Sud.
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 habitatelor 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 elemente specifice spa iului carpatic de curbur , reprezentat aici de domeniul fli ului.
Mentinerea integralitatii acestui sit este esen ial pentru asigurarea functionalit ii re elei de protec ie a carnivorelor mari, datorit rolului de
coridor ecologic si a zonei de reyiden si/sau hibernare pentru populatiile de urs, lup si râs.
4.3. Vulnerabilitate:
Impactul antropic este redus datorit accesibilit ii dificile a terenului, lipsei drumurilor forestiere, precum i a m surilor de prevenire a
exploat rii de parchete în zona, urmare a instituirii regimului de protec ie ca rezerva ie natural .
Un posibil impact antropic poate fi inregistrat datorit faptului c limita ariei protejate se suprapune grani ei dintre jude ele Vrancea si
Buz u, tiut fiind faptul c aceste areale sunt caracterizate de un grad mai ridicat de insecuritate.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
Aria protejat Muntioru-Ursoaia este o rezerva ie de tip complex, inclusiv faunistic, din categoria IV IUCN. Aria protejat a fost inclus în
Hot rârea Consiliului Jude ean 12/1992 cu o suprafa de 708,2 ha, îns , f r nici o explica ie nu a mai fost men ionat in Legea 5/2000.
În 2004 a fost încheiat o conven ie între Direc ia Silvic Foc ani, ICAS Bucure ti i Agen ia pentru Protec ia Mediului Vrancea, prin
care aria protejat Muntioru-Ursoaia a fost restabilit pe o suprafa de 102,6 ha, din cadrul terenului Ocolului Silvic Dumitre ti, UP II,
unit ile de amenajare 7B,8BC, 9,10B.
Derularea proiectului “Conservarea in-situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea” de c tre Agen ia pentru Protectie 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 carnivorele mari din
judetul Vrancea, in cadrul careia situl propus este desemnat ca Zon de protec ie insular cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone).
4.5. Tip de proprietate:
Intreaga suprafat a sitului se afl in proprietatea Regiei Na ionale a P durilor – Romsilva
4.6 Documenta ie:
1.Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilit ii pentru speciile de carnivore mari” - LIFE02NAT/RO8576
Conservarea in situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea
2. raport „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distribu ia speciilor de carnivore mari”- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in
situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea
3. Raport de telemetrie pentru activitatea de monitorizare a carnivorelor mari- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari
din jude ul Vrancea
4. Studiul de fundamentare tiin ific pentru ob inerea statutului de arie protejat , APM Vrancea, 2003
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

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
164 Curatarea padurii
230 Vanatoare
- Activit i i consecin e în jurul sitului
Cod Activitate
140 Pasunatul
164 Curatarea padurii
230 Vanatoare

Intensitate % Infl.
B
60 0
C

90

-

Intensitate % Infl.
C
20 B
C

70
95

0
-

166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de
uscare
501 Poteci,trasee, trasee pentru ciclism

C

20

0

C

1

0

160 Managementul forestier general

A

100

0

167 Exploatare fara replantare

B

5

-

6.2. Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Terenul este administrat de OS Dumitre ti (DS Vrancea)
Planuri de management ale sitului:
In prezent pentru situl propus nu exist un plan de management unitar, dar in conformitate cu prevederile proiectului
LIFE05NAT/RO/000170:”Intarirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea”, finan at de Comisia European , Agen ia
pentru Protec ia 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 in re eaua Natura 2000.
Situl propus face parte din Re eaua ecologic local de protec ie a carnivorelor mari, (definit in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576
Conservarea in situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea.) si urmareste protec ia i conservarea habitaterlor naturale si a speciilor de
carnivore mari.

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
ROSCI0127_68_Felis_silvestris.jpg

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

ROSCI0127_68_urs_monitorizat.jpg

Chiriac Silviu - APM-VN

