FORMULARUL STANDARD NATURA 2000
pentru ariile de protec ie special (SPA)
1. IDENTIFICAREA SITULUI
1.1 Tip
A

1.2 Codul sitului

ROSPA0126

1.3 Data
complet rii

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

Data desemn rii
ca sit SAC

201101

201101

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Livezile - Dola
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 45º 24' 0''

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

E 21º 3' 59''

6.565

2.4. Altitudine (m)
Min. Max.
Med.
71

82

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

76

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO054
100 Timi
3.2.a. Specii de p s ri enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Cuib rit
Iernat
A097 Falco vespertinus
28-35 p

Pasaj
Sit Pop. Conserv. Izolare Global
900-1200 i
B
B
C
B

A339 Lanius minor

25-30 p

D

A231 Coracias garrulus

1-3 p

D

A338 Lanius collurio

20-30 p

D

A092 Hieraaetus pennatus

0-1 p

A403 Buteo rufinus

0-1 p

A255 Anthus campestris

5-8 p

5-15 i

A026 Egretta garzetta

50-100 i

A023 Nycticorax nycticorax

50-100 i

A031 Ciconia ciconia

7-10 p

90-120 i

C

C

C

C

C

C

C
B

C

B

C

C

B

C

C

D
D
C

3.2.b. Specii de p s ri cu migra ie regulat nemen ionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Cuib rit
Iernat
Pasaj
Sit Pop. Conserv. Izolare Global
A348 Corvus frugilegus
200-240 p
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N09
2
321
Paji ti naturale, stepe
N12

85

211 - 213

Culturi (teren arabil)

N14

13

231

P

uni

Alte caracteristici ale sitului:
Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Timisului. La vest este marginit de localitatea Giera, la nord de
Canalul Lanca-Birda, la nord-est de localitatea Ghilad iar la est de localitatile Banloc si Ofsenita. Cuprinde terenuri agricole in principal, precum
si zone umede.
4.2. Calitate i importan :
Aceast zon a fost identificat în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de sear în regiunea Panonic \", ca fiind foarte
important pentru vânturei de sear . În ceea ce prive te Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de sear de c tre SPA-uri este
excelent în jude ele Satu Mare (100%), Bihor (83%) i Arad (83%), îns este practic inexistent (1%!!!) în Timi , tocmai în jude ul b n ean,
unde se afl aproape jum tate (47,8%) din popula ia cuib ritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE,
2009). În 2007 abia o mic parte a popula iei din jude ul Timi s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în
cursul activit ilor de monitorizare desf urate în cadrul proiectului LIFE. Datele ob inute în urma evalu rii popula iei din aceast regiune ne-au
indicat necesitatea absolut privind includerea celor mai importante colonii de cuib rit în re eaua Natura 2000 din România. În cazul, în care
aceste propuneri se accept (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Dinia , respectiv Livezile-Dola ), procentul perechilor cuib ritoare din SPA-uri ar
cre te semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în jude ul Timi (de la 0% la 55-60%), cât i în întreaga Câmpia de Vest
(de la 40-42% la 65-68%). Colonia de cuib rit respectiv locul de înnoptare din perioada de toamn de la Livezile se afl pe irul de plopi
piramidali situat pe marginea drumului comunal ce leag fostul CAP de comun . P unea de lâng limita sudic a localit ii, terenurile agricole
abandonate din vestul coloniei precum i terenurile arabile din estul planta iei de plopi constituie locurile cele mai importante de hr nit pentru

vântureii cuib ritori i cei în pasaj (pân la 1200 de ex.). Colonia de la Dola se compune din dou colonii apropiate, una fiind situat pe plopii
piramidali din nordul satului, cealalt fiind amplasat pe stejarii din curtea unei ferme apropiate. Vântureii respectiv ciorile se hr nesc pe
p unile din vestul localit ii precum i pe terenurile arabile extensive din împrejur.
4.3. Vulnerabilitate:
Specia gazd pentru popula ia cuib ritoare de Falco vespertinus, în acest sit este Corvus frugilegus. Astfel, atât integritatea fizic a coloniilor
de cioar de sem n tur din perimetrul sitului cât i exemplarele acestei specii nu trebuie amenin ate direct sau indirect de activit ile umane.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
4.5. Tip de proprietate:
4.6 Documenta ie:
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 BIOTOP
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
110 Utilizarea pesticidelor

Intensitate % Infl.
A
0 -

101 Modificarea practicilor de cultivare

A

0

140 Pasunatul

-

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

A

0

+

