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

1.2 Codul sitului

1.3 Data
complet rii

ROSPA0149

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

1.5 Leg turi cu alte situri Natura 2000:
K

ROSCI0031

Cheile Nerei - Beu ni a

K

ROSCI0375

Râul Nera între Bozovici i Moceri

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Depresiunea Bozovici
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 44º 53' 15''

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

E 21º 59' 9''

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

9.659

211

787

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

329

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO052
100 Cara -Severin
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
A089 Aquila pomarina
2-3 p
A224 Caprimulgus europaeus

Pasaj

30-50 p

A080 Circaetus gallicus

D

1-2 p

C

A081 Circus aeruginosus

10-20 i

A082 Circus cyaneus

5-7 i

A084 Circus pygargus
8-12 p

A122 Crex crex

20-30 p

A238 Dendrocopos medius

25-30 p

A429 Dendrocopos syriacus

5-10 p

A379 Emberiza hortulana

B

C

C

B

C

B

B

C

B

B

D
C

5-10 i

A231 Coracias garrulus

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C
B
C
B

D
D
C
D
D

100-150 p

C

B

C

A321 Ficedula albicollis

1000-2000 p

C

B

C

B

A338 Lanius collurio

600-1000 p

C

B

C

B

A339 Lanius minor

60-80 p

D

A246 Lullula arborea

200-300 p

C

B

C

C

A072 Pernis apivorus

5-8 p

C

B

C

C

A234 Picus canus

15-20 p

A307 Sylvia nisoria

D
20-30 p

D

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N12
43
211 - 213
Culturi (teren arabil)
N14

6

231

P

N15

uni

14

242, 243

Alte terenuri arabile

N16

22

311

P duri de foioase

N21

13

221, 222

Vii i livezi

N26

2

324

Habitate de p duri (p duri în tranzi ie)

Alte caracteristici ale sitului:
În cadrul sitului pot fi separate dou compartimente: Dealurile Bozoviciului i Depresiunea Bozovici (sau a Alm jului).Practic situl cuprinde zona
aflat între confluen a râului Nera cu pâraiele: Rud ria i Agri la est iar la vest Bârz i Oga ul Bizâc u. Dealurile Bozoviciului sunt situate pe
latura nord-vestic a depresiunii, la poalele Mun ilor Semenic, fiind formate din isturi cristaline, în care au p truns banatite.

Depresiunea propriu-zis a Alm jului are o petrografie ce cuprinde isturi cristaline, mascate de depozite de pietri uri, nisipuri, marne i
argile, cu intercala ii de tufuri i c rbuni, precum i de depozite din terase i lunci. Relieful se prezint sub form de trepte concentrice, fiind
rezultat în urma ac iunii de depundere de tip piemontan, urmat ulterior de adâncirea re elei hidrografice. Au rezultat astfel, cele trei trepte
clasice de relief, specifice unor asemenea unita i: dealurile piemontane, terasele ( apte) i lunca (cu dezvoltare mai accentuat pe stânga v ii,
imprimând caracterul de asimetrie pentru aceast depresiune).
Fiind situat la ad postul mun ilor ce o cuprind din toate p r ile, Depresiunea Bozovici are o clim blând . Temperatura medie anual , este
cuprins între 9 i 10 °C, iar cantitatea anual de precipita ii însumeaz 700-800 mm (crescând spre 1000 mm/an la contactul cu rama montan
înconjur toare).
Principalul râu care str bate depresiunea este Nera.
Nera dreneaz depresiunea, devenind un râu lene i mâlos, ce- i l rge te albia de câteva ori, l sând în urma sa crâmpeie de lunc (fertil
i larg pe alocuri de 2-3 km).
În anumi i ani, topirea târzie a z pezii de pe „acoperi ul Banatului”, face ca debitele mari de prim vara s se prelungeasc pân prin iunie,
ceea ce conduce la rev rs ri ale apelor Nerei pe terenurile agricole. Suprafe ele inundate sunt îns restrânse.
Dintre pâraiele care parcurg acest sit amintim: Rud ria, B nia, Gîrbov
i Bîrz (afluen i de stânga) i L pu nicul, Moceri ul i
Ducinul(afluen i de dreapta).
Zona este dominat de culturi agricole dintre care se remarc cerealele i livezile de pomi fructiferi. La contactul cu rama montan
înconjur toare, apar p duri de fag i carpen dar i paji ti.
4.2. Calitate i importan :
Fiind în imediata vecin tate a ROSPA0020 Cheile Nerei-Beu ni a, situl reprezint o foarte important zon de hr nire i pentru popula iile
speciilor de p s ri r pitoare cuib ritoare din situl respectiv. Datorit faptului c habitatele dominante din acest sit sunt cele agricole(culturi de
cereale, livezi, fana e etc.), se remarc efectivele cuib ritoare semnificative de Emberiza hortulana (mai ales pentru partea de vest a rii),
Ficedula albicollis, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Crex crex.
4.3. Vulnerabilitate:
1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradi ionale în agricultur intensiv , cu monoculturi mari,
folosirea excesiv a chimicalelor, efectuarea lucr rilor numai cu utilaje i ma ini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâne e, p uni) datorit
încet rii activit ilor agricole ca cositul sau p unatul 3. braconaj 4. cositul în perioada de cuib rire 5. regularizarea cursurilor râurilor 6.
turismul in masa
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
În partea de vest, situl se învecineaz cu Parcul Na ional Chile Nerei-Beu ni a desemnat prin Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii
din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - sec iunea III Arii Protejate; - H.G.
230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora;
În perimetrul sitului se reg se te ROSCI0375 Râul Nera Moceri - Bozovici cu o suprafa de 394 ha.
4.5. Tip de proprietate:
Majoritatea suprafe elor cuprinse în perimetrul acestui sit sunt proprietate privat .
4.6 Documenta ie:
Negrea t., Negrea Alexandrina, Din Defileul Dun rii în Cheile Nerei – itinerare în Mun ii Alm jului i Locvei, Editura Timpul, Re i a, 1996;
Grigore M., Mun ii Semenic, Editura Sport-Turism, Bucure ti, 1990;
Olaru M., Mun ii Banatului - resurse turistice naturale i antropice, Editura Hestia, Timi oara, 1996
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

5.3. Rela iile sitului descris cu siturile Corine biotop
Cod Suprapunere % Nume
J062CS * 1,981 DALBOSET
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

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

