FORMULARUL STANDARD NATURA 2000
1. IDENTIFICAREA SITULUI
1.1 Tip
K

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

ROSCI0354

201101

Data desemn rii
ca sit SAC

201101

1.5 Leg turi cu alte situri Natura 2000:
J

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Platforma Cotmeana
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 44º 58' 27''

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

E 24º 25' 53''

12.529

2.4. Altitudine (m)
Min. Max.
Med.
198

549

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

426

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO031
75 Arge
RO045

25 Vâlcea

3.1. Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te
Cod Denumire habitat
91M0 P duri balcano-panonice de cer i gorun

% Reprez. Supr. rel. Conserv.Global
16
A
C
B
B

9130 P duri de fag de tip Asperulo-Fagetum

30

B

B

B

B

91Y0 P duri dacice de stejar i carpen

28

A

B

B

B

4

A

B

B

B

C

B

B

91E0 * P duri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
40C0 * Tuf ri uri de foioase ponto-sarmatice
3260 Cursuri de ap din zonele de câmpie, pân la cele montane, cu vegeta ie din Ranunculion
fluitantis i Callitricho-Batrachion
3270 Râuri cu maluri n moloase cu vegeta ie de Chenopodion rubri i Bidention
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)

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

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

0,5

B

0,001

D

0,001

D

0,5

B

C

B

B

1

B

C

B

B

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C

Pasaj

B

C

B

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
B
B
C
B

1083 Lucanus cervus

C

B

B

C

B

1089 Morimus funereus

P

B

B

C

B

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N14
5
231
P uni
N15

5

N16

90

242, 243

Alte terenuri arabile

311

P duri de foioase

Alte caracteristici ale sitului:
Situl, in suprafata de cca. 12 529 ha, contine in linii mari fond forestier aflat in in administrarea OS Cotmeana (DS Arges) si OS Stoiceni (DS
Valcea). Este situat pe platforma Cotmeana, un podis de geosinclinal pe structura monosinclinala si cutata, format din faze pliocenocuaternare de tip Candesti. Platforma apare ca un podis aproape neted, destul de larg, cu o inclinare de la nord la sud, strabatut de vai
divergente care se adancesc de la nord la sud. Padurile se afla predominant pe versanti si mai putin pe platouri si pe vai. Vaile din cuprinsul
sitului apartin bazinelor raurilor Vedea, Arges si Olt.
Solurile apartin claselor Luvisoluri - luvosol - si Cambisoluri - eutricambosol. In lungul cursurilor de apa sunt Aluvosoluri.

Din punct de vedere fitoclimatic, situl este situat in doua etaje de vegetatie - etajul deluros al gorunetelor, fagetelor si amestecurilor de gorun fag si etajului deluros de cvercete - gorun, garnita, cer si amestecuri dintre ele.
O caracteristica importanta a teritoriului este gradul foarte ridicat de fragmentare a padurilor.
Padurile de tip natural fundamental detin peste 78 % din suprafata padurilor, ceea ce denota o stare de conservare favorabila a acestora.
Cca. 80 % din suprafata padurilor se incadreaza in tipuri de habitate de interes comunitar pentru care la Seminariile biogeografice din iunie
2008 de la Sibiu s-a acordat calificativul IN MOD. De aceea consideram ca prin propunerea acestui sit se aduce o contributie majora la
imbunatatirea retelei N 2000 in Romania.
4.2. Calitate i importan :
In raport cu inventarul unit ilor tipologice fundamentale ale României, suprafa a total a sitului de 12.529 ha, concentreaz :
- 2 (20 %) din cele 10 etaje fitoclimatice,
- 27 (13 %) din cele 212 tipuri de sta iuni forestiere,
- 12 (24 %) din cele 50 forma ii forestiere,
- 31 (10 %) din cele 306 tipuri de p dure,
- 13 (3 %) din cele circa 450 unit i edafice,
In compara ie cu suprafa a regiunii continentale din România de 24.303 Kmp, cu 17 tipuri de habitate forestiere protejate, din care 7
prioritar protejate, cele 7 tipuri de habitate forestiere protejate identificate - respectiv cinci din regiunea biogeografic continental i dou din
regiunea biogeografic alpin : 9130, 9170, 91E0*, 91M0, 91Y0, 91V0, 92A0 – reprezint 41 %, iar un tip de habitat forestier prioritar protejat
reprezint (6 %) (Cr. D. Stoiculescu, 1999; Anonimus, 2005; N. Doni et al, 2005-a, 2005-b).
4.3. Vulnerabilitate:
Zona colinar de i de maxim fragmentare, de ine înc p duri mai pu in antropizate i mari concentra ii de habitate. Aspectul dantelat al
lizierei, culoarele desp durite din lungul re elei hidrografice, precum i existen a în partea de vest a sit-ului a terenurilor arabile ivite pe locul
p durilor de odinioar , ca i mul imea localit ilor, demonstreaz agresiunea veche i durabil asupra p durii. Alte elemente care definesc
impactul antropic actual rezult i din dificultatea delimit rii zonei nealterate sau pu in alterate a sitului constituit din zece poligoane al c ror
perimetru este de 521,093 Km.
oseaua Na ional Pite ti-Rm.Vâlcea traverseaz situl pe lungimea de circa 17 km, la distan de circa 1 – 2 km de limita NE a
acestuia.
Sectoarele cursurilor de ap din fondul forestier, caracterizate printr-un regim toren ial, au fost în parte barate prin lucr ri de corectarea
toren ilor.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
4.5. Tip de proprietate:
Ca urmare a aplic rii legilor propriet ii, în prezent circa 85 % din suprafa a p durilor de 12.725,1 ha este de inut de stat i este administrat
prin Ocoalele Silvice ale Regiei Na ionale a P durilor – ROMSILVA Cotmeana (Direc ia Silvic Pite ti) i Stoiceni (D.S. Vâlcea). Restul, de
circa 15 % din suprafa a p durilor a fost restituit , cu prec dere pe lâng localit i, unui num r de cca. 4.000 mici proprietari care, în
cvasitotalitate, de in propriet i de sub un hectar, administrate tot de ocoalele silvice amintite.
4.6 Documenta ie:
Anonimus, 2005: Tratatul de aderare. Cap. 22 Mediu. Revizuit pe baza negocierilor de aderare ale României i Bulgariei. Brusseles, 24. ian.
2005. Text computerizat: 152 pp.
Doni , N., Popescu, A., Pauc -Com nescu Mihaela, Mih ilescu Simona, Biri I.-A., 2005-a: Habitatele din România. Editura Tehnic Silvic .
Bucure ti, 496 pp.
Doni , N., Popescu, A., Pauc -Com nescu Mihaela, Mih ilescu Simona, Biri I.-A., 2005-b: Habitatele din România. Modific ri conform
amendamentelor propuse de România i Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)-2006. Editura Tehnic Silvic . Bucure ti, 95 pp.
P un, Gh., 1997: Amenajamentul U.P. IV Cuca. Manuscris I.C.A.S. Pite ti, 418 pp + 2 h r i.
P un, Gh., 1997: Amenajamentul U.P. V Trepteni. Manuscris I.C.A.S. Pite ti, 358 pp + 2 h r i.
P un, Gh., 1997: Amenajamentul U.P. VI Stoile ti. Manuscris I.C.A.S. Pite ti, 520 pp + 2 h r i.
P un, Gh., 2003: Amenajamentul Ocolului Silvic Cotmeana. Studiu general. Manuscris I.C.A.S. Bucure ti, 226 pp + 3 h r i.
Stoiculescu, Cr. D., 1999: P durile virgine i cvasivirgine române ti, un patrimoniu natural european de excep ie. In: Revista p durilor, An.
114, nr. 2, p: 14 – 22.
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
150 Restructurarea detinerii terenului agricol

Intensitate % Infl.
A
25 -

161 Plantare de p dure

B

10

-

167 Exploatare fara replantare

A

2

-

900 Eroziunea

A

5

-

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

Intensitate % Infl.
B
50 -

160 Managementul forestier general

B

100

-

166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de
uscare
140 Pasunatul

A

100

-

A

100

-

150 Restructurarea detinerii terenului agricol

A

25

-

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

