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

ROSCI0148

200612

201101

200706

Data desemn rii
ca sit SAC

200812

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : P durea de stejar pufos de la Peti
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 46º 1' 47''

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

E 24º 14' 53''

92

2.4. Altitudine (m)
Min. Max.
Med.
388

554

475

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO076
100 Sibiu
3.1. Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te
Cod Denumire habitat
91H0 * Vegeta ie forestier panonic cu Quercus pubescens

% Reprez. Supr. rel. Conserv.Global
56
A
B
B
B

9130 P duri de fag de tip Asperulo-Fagetum

21

D

9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

17

D

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N16
67
311
P duri de foioase
N26

33

324

Habitate de p duri (p duri în tranzi ie)

Alte caracteristici ale sitului:
Situl este localizat pe partea dreapta tehnica a paraului Petis cu inclinari intre 5-40G (alternante de versanti cu portiuni terasate). Exista
portiuni ravenate si de versant plantate cu salcam. Pe langa habitatul prioritar exista portiuni de padure de fag si carpen regenerata din lastari
cu stejar pedunculat introdus prin plantatii. De asemenea exista portiuni de padure partial derivata dominata de mesteacan. Situl include
subparcela silvica 2B, si parcelele 3 (cu exceptia subparcelei 3C) si 5 (cu toate subparcelele aferente) din unitatea de productie XI Petis
(conform amenajamentului Ocolului silvic Medias) cat si suprafata din afara fondului forestier (pasuni si fanate). Suprafata mentionata la
categoria „P duri de monocultur (plopi sau arbori exotici)” reprezinta plantatii de salcam pe terenuri erodate (ravene).
4.2. Calitate i importan :
Situl se remarca prin suprafata mare ocupata de habitatul prioritar cu stejar pufos si prin structura naturala foarte bine conservata reprezentata
prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni; alternanta intree portiunile de padure incheiata si rariste; prezenta regenerarii naturale a
stejarului pufos (exista tendinta de extindere a speciei in zonele invecinate - pasuni); diversitatea si starea buna de conservare a paturii
erbacee. Pentru portiunea inclusa in fond forestier in amenajamentul silvic arboretelor din sit li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind
supuse regimului de conservare deosebita.
4.3. Vulnerabilitate:
O mare parte din ecosistemul cu stejar pufos este situata in pasune, deci in afara fondului forestier, neexistand la aceasta data un plan de
management adecvat pentru protejarea acestuia. Situl este accesibil atat pe culme (drum de pamant) cat si pe vale (drum Seica Mare-Petis,
Seica Mare-Soala). Cu toate acestea amploarea presiunilor antropice este nesemnificativa datorita populatiei reduse in zona si diminuarii
preocuparilor privind pastoritul si cresterea animalelor. Zona este sub influenta poluarii din centrele industriale din jur (Copsa Mica, Medias).
Exista semne ale unor incendieri accidentale (cu origine in pasuenea invecinata padurii) care au afectat litiera pe suprafete restranse (5001000mp)
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
Situl a fost propus de c tre WWF, în urma cercet rilor în teren în cadrul proiectului ForestAlpNatura2000RO(9130,9170,91HO).
4.5. Tip de proprietate:
Padurea este in intregime in proprietate a statului. Portiunile din afara fondului forestier sunt in proprietatea satului Petis (Comuna Seica Mare

– jud. Sibiu).
4.6 Documenta ie:
Amenajamentul Ocolului Silvic Medias (Unitatea de productie XI Petis). Filip, F. (1963) – Cateva statiuni noi de stejar pufos (Q. pubescens) in
Ardeal. Rev. Pad. Nr. 4/1963: 203-205. Prof. Dragulescu Constantin – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – comunicare personala
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
Intensitate % Infl.
166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de
A
1 +
uscare
160 Managementul forestier general
A
50 +
- Activit i i consecin e în jurul sitului
Cod Activitate
100 Cultivare

Intensitate % Infl.
C
0

140 Pasunatul

C

50

-

102 Cosire/Taiere

C

0

140 Pasunatul

C

0

160 Managementul forestier general

A

+

170 Cresterea animalelor

C

0

171 Furajare stocuri de animale

C

0

6.2. Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Pentru portiunea aflata in fond forestier - Ocolul silvic Medias (Directia Silvica Sibiu)
Pentru portiunea aflata in afara fondului forestier – Primaria Comunei Seica Mare
Planuri de management ale sitului:
Pentru portiunea aflata in fond forestier - Amenajamentul Ocolului Silvic Medias (Unitatea de productie XI Petis). Pentru portiunea din afara
fondului forestier nu exista un plan de management.
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

