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

ROSCI0335

201101

Data desemn rii
ca sit SAC

201101

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : P durea Dobrina - Hu i
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 46º 34' 51''

E 27º 58' 18''

2.2. Suprafa a 2.3. Lungimea
sitului (ha)
sitului (km)
8.518

2.4. Altitudine (m)
Min. Max.
Med.
127

381

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

280

X

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO016
100 Vaslui
3.1. Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te
Cod Denumire habitat
91Y0 P duri dacice de stejar i carpen

% Reprez. Supr. rel. Conserv.Global
87,4
A
C
B
B

9130 P duri de fag de tip Asperulo-Fagetum
40C0 * Tuf ri uri de foioase ponto-sarmatice
62C0 * Stepe ponto-sarmatice

3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
1352 Canis lupus
P
P?

Pasaj

0,4

D

0,03

B

C

B

B

0,5

B

C

B

B

Sit Pop. Conserv. Izolare Global

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N16
100
311
P duri de foioase
Alte caracteristici ale sitului:
Situl Padurea Dobrina-Hu i este localizat în partea sud-estic a Podi ului Central Moldovenesc în bazinul hidrografic al Bârladului. Din punct
de vedere al administra iei publice, p durile sunt pe teritoriul comunelor Cre e ti, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Oltene ti, P dureni, Albesti i
Hu i din jude ul Vaslui. Din punct de vedere al administra iei silvice p durile sunt situate în întregime în raza Ocolului Silvic Hu i i apar ine la
trei unita i de produc ie (UP I Oltene ti, UP II Cre e ti i UP III Dobrina) a c ror suprafa imp durit o cuprinde aproape în totalitate.
Principalele clase de habitate identificate în sit sunt: p durile caducilofiate (96 %), paji tile si fane ele seminaturale mezofile (3,0 %), alte
terenuri arabile (0,7%), alte terenuri (0,1%) i ape dulci curg toare (0,2%). Din punct de vedere morfogenetic, teritoriul cuprinde aproape
întreaga gam de forme caracteristice zonei respectiv podi uri monoclinale cu fragmentare deluroas de tip Suceava la nord de culmea ce
separ bazinul Lohanului i Crasnei de cel al Elanului i culmi deluroase i prelungi, monoclinale, orientate paralel, separate de v i
consecvente, la sud de aceast culme. Etajarea fitoclimatic încadreaz cea mai mare parte a teritoriului (cca. 96%) în FD3- Etajul deluros
de gorunete, f gete i goruneto-f gete, o parte din p duri (3%) se afl în FD1-Deluros de cvercete cu stejar i gorun iar restul de 3% se afl în
Ss-Silvostep . Dup clasificarea Koppen, situl se situeaz în subprovincia D.f.b.x. caracterizat printr-o clim temperat , cu precipita ii medii
anuale suficiente pentru vegeta ia forestier caracteristic zonei leaurilor de deal. Temperatura medie anual este de 9,5 gr. C, iar
precipita iile medii sunt de 528,0 mm. Zonele de relief cele mai r spândite sunt versan ii u or înclina i (cca. 65%) dup care urmeaz versan ii
moderat înclina i (cca. 23%) i platourile (cca. 12%). Expozi ia majoritar este cea par ial însorit care ocup cca. 58%, urmeaz expozi ia
însorit care ocup cca. 30% i cea umbrit care ocup cca. 12 %. Substratul litologic este alc tuit din alternan e de nisipuri, argile i marne
în intercala ii insulare de gresii în jum tatea nordic , din depozite loessoide în alternan e cu nisipuri i intercala ii de marne în jum tatea
sudic . Sub raport pedologic se întâlnesc soluri din clasa argiluvisoluri, molisoluri i cambisoluri (în propor ie relativ echilibrat , cu o pondere
ceva mai mare a argiluvisolurilor) iar pe anumite suprafe e restrânse se întâlnesc soluri neevoluate. Altitudinea este cuprins între 130 i 380
de metri îns suprafa a cea mai mare se g se te situat între 200-350 m. Înclina ia terenului este cuprins între 0-300 îns predominant este
panta sub 20%. In ansamblu, condi iile pedoclimatice sunt între superioare i mijlocii asigurând condi ii bune de vegeta ie pentru productivit i
superioare la stejat pedunculat, tei, carpen i frasin, iar mijlocie pentru gorun.
4.2. Calitate i importan :
Situl Padurea Dobrina-Husi se afla la limita sudica a regiunii biogeografice continentale, la contactul cu cea stepica, constituindu-se intr-o
bariera impotriva avansarii stepei spre nord. In cadrul sitului apar si elemente specifice regiunii stepice.

4.3. Vulnerabilitate:
Pe teritoriul sitului se manifest urm torii factori perturbatori: seceta, (care a provocat în deceniul trecut fenomene de uscare pe cca. 15% din
suprafa a sitului, în special la arboretele de gorun), atacuri de boli sau d un tori (1%), alunec ri (4%), pagube produse de vânat, p unatul
abuziv i delictele forestiere.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
4.5. Tip de proprietate:
Marea parte a p durilor (cca. 6550 ha) sunt p duri proprietate a statului i sunt sub administrarea Ocolului Silvic Hu i, apar inând la 3 unit i
de produc ie: UP I Oltene ti, UP II Cre e ti i UP III Dobrina. Restul de cca. 1740 ha sunt p duri proprietate particular i sunt administrate de
proprietari sub îndrumarea tehnic a ocoalelor silvice i a Inspectoratelor Teritoriale de regiuni silvice i cinegetice din zon .
4.6 Documenta ie:
ICAS - Amenajamantul Ocolului Silvic Hu i, edi iile 1990 i 2003
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

5.3. Rela iile sitului descris cu siturile Corine biotop
Cod Suprapunere % Nume
J056VS * 42,61 BARBOSI - SISCANI
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
943 Alunecarile de teren

Intensitate % Infl.
C
4 -

920 Secarea

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

C

15

-

