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

ROSCI0326

201101

Data desemn rii
ca sit SAC

201101

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Muscelele Arge ului
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 45º 8' 37''

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

E 24º 53' 24''

10.015

2.4. Altitudine (m)
Min. Max.
Med.
385

870

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

586

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO031
100 Arge
3.1. Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te
Cod Denumire habitat
6430 Comunit i de lizier cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pân la cel montan i
alpin
6510 Paji ti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)

% Reprez. Supr. rel. Conserv.Global
0,1
A
C
B
B
0,5

A

C

A

B

9110 P duri de fag de tip Luzulo-Fagetum

0,5

B

C

B

B

9130 P duri de fag de tip Asperulo-Fagetum

60

A

C

A

B

5

B

C

B

B

0,1

B

C

B

B

3

B

C

B

B

9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
91E0 * P duri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91Y0 P duri dacice de stejar i carpen

3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
1089 Morimus funereus
P

Pasaj

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C
B
C
C

1083 Lucanus cervus

P

C

B

C

C

1088 Cerambyx cerdo

P

C

B

C

B

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N09
2
321
Paji ti naturale, stepe
N14

3

231

P

uni

N16

93

311

P duri de foioase

N21

2

221, 222

Vii i livezi

Alte caracteristici ale sitului:
Situl Muscelele Arge ului este alc tuit din trei trupuri, care inglobeaza in principal p dure, toate apar inând, din punct de vedere
geomorfologic, podi urilor piemontane arge ene (Gruiurile Arge ului) din estul Podi ului Getic, în raza ocoalelor silvice Aninoasa, Domne ti,
Mih e ti. Limita estic este dat de pârâul Arge el, la vest de râul Doamnei, la nord de depresiunile subcarpatice, iar la sud de confluen a
pârâurilor Arge el i Hulub .
Situl este localizat în raza administrativ a urm toarelor comune: trupul de p dure nord-vestic – comunele Domne ti, Pietro ani, Cose ti,
Aninoasa, Vl de ti, B lile ti; trupul de p dure nord-estic – comunele Schitu Gole ti, Poienarii de Muscel, Mih ie ti; trupul de p dure sud-estic
– comunele Hârtie ti, Vulture ti i Davide ti. Din punct de vedere geologic situl este caracterizat de prezen a a a numitelor „Strate de
Cânde ti”. Expozi ia general este predominant estic sau vestic , deci par ial însorit sau par ial umbrit . Altitudinea variaz între 380 m, în
sud, i 870 m, în nord. Dup Koppen, teritoriul sitului se încadreaz în regiunea climatic D.f.b.x., deci într-un climat ploios, cu precipita ii în tot
cursul anului (valorile medii anuale variaz între 700 mm i 800 mm), temperatura medie a lunii celei mai calde sub 22 gr. C, dar cel pu in 4
luni ea dep e te 10 gr C (temperatura medie anual variaz între 8gr C i 10 gr C). Predomin solurile din clasele luvisolurilor, cambisolurilor
i protosolurilor), în condi ii climatice normale (temperatur , vânt, precipita ii) ofer condi ii bune de vegeta ie habitatelor forestiere din aceast
zon . Principalii factori destabilizatori care afecteaz o treime din acest sit sunt tulpinile nes n toase, datorate regener rii repetate din l stari,

precum i uscarea arboretelor de cvercinee. (în special în prima parte a deceniului trecut). Al i factori destabilizatori (rupturi de z pad
atacuri de v t m tori i eroziune în suprafa ) se manifest în special în condi ii climatice extreme (secete prelungite, ploi abundente,
temperaturi foarte sc zute, vânturi puternice, etc).

i vânt,

4.2. Calitate i importan :
Situl este reprezentativ pentru habitatele forestiere din subcarpatii Getici, fiind localizat in Muscelele Argesului (Gruiurile Argesului), in partea
estica a Podisului Getic. Situl este acoperit in cvasitotalitate de paduri, cele mai reprezentative si larg raspandite habitate de interes comunitar
fiind fagele colinare (9130), p durile dacice de stejar i carpen (91Y0), padurile de gorun cu carpen (9170) . La acestea se adauga si alte
habitate care detin suprafete mai restranse.
Situl este localizat pe interfluviile raurilor cu curgere de la nord la sud, asigurand conectivitatea dintre regiunea Carpatilor Meridionali,
dealurile/piemonturile subcarpatice si platforma Pitestiului.
4.3. Vulnerabilitate:
Arboretele afectate de factori destabilizatori ocup cca. o cincime (20%) din sit. Ace ti factori au, totu i, în general, o intensitate slab .
Principalii factori destabilizatori sunt: - tulpinile nes n toase, datorate regener rii repetate din l stari; - fenomenul de uscare în arboretele de
cvercinee i salcâm; Al i factori destabilizatori ac ioneaz izolat, fiind vorba de rupturi de z pad i vânt, atacuri de v t m tori i alunec ri de
teren. Ace tia se manifest în special în condi ii climatice extreme (secete prelungite, ploi abundente, temperaturi foarte sc zute, geruri
timpurii sau târzii, etc). Alti factori care au o influenta negativa asupra starii de conservare a habitatelor sunt utilizarea de specii alohtone
pentru plantare, fructificarea slaba a speciilor de cvercinee ceea ce ingreuneaza procesul de regenerare pe cale naturala a arboretelor,
diversificarea formelor de proprietate asupra padurilor, taierile ilegale de arbori, aplicarea unor masuri silviculturale defectuase.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
4.5. Tip de proprietate:
Situl se gaseste pe raza judetului Arges, fondul forestier fiind administrat de OS Domensti, OS Aninoasa, OSE Mihaesti, precum si de
proprietari privati de padure.
4.6 Documenta ie:
Amenajamentul OS Domnesti;
Amenajamentul OSE Mihaesti;
Amenajamentul OS Pitesti;
Amenajamentul OS Aninoasa.
***, 1983, Geografia Romaniei. vol. I. Geografia fizica. Editura RSR.
Eugen Ni u, 2010 Coleoptera, pp 151-175, în Managementul i Monitoringul speciilor de animale Natura 2000 din România. Ghid
Metodologic. (Edit. Victoria Tatole), Bucuresti, 329 pp.
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
160 Managementul forestier general

Intensitate % Infl.
A
0 +

166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de
uscare
- Activit i i consecin e în jurul sitului
Cod Activitate
160 Managementul forestier general

B

-

Intensitate % Infl.
A
0 +

6.2. Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Nu exista structura de administrare.
Planuri de management ale sitului:
Nu exista plan de management.

0

164 Curatarea padurii

A

0

-

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

