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

ROSPA0116

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

ROSCI0076

Dealul Mare - Hârl u

K

ROSCI0184

P durea Zamostea - Lunca

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Dorohoi - aua Bucecei
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 47º 34' 38''

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

E 26º 38' 32''

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

25.330

123

596

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

309

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO012
91 Boto ani
RO015

4 Suceava

RO013

5 Ia i

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
A238 Dendrocopos medius
220-260 p
A429 Dendrocopos syriacus

Pasaj

30-50 p

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C
B
C
B
D

A255 Anthus campestris

90-100 p

C

A338 Lanius collurio

600-800 p

D

300-500 p

D

A321 Ficedula albicollis
A379 Emberiza hortulana
A122 Crex crex
A224 Caprimulgus europaeus

B

C

B

C

100-130 p

C

B

C

35-50 p

C

B

C

B

200-300 p

C

B

C

B

A089 Aquila pomarina

20-35 p

400-700 i

C

B

C

B

A072 Pernis apivorus

25-40 p

500-1000 i

C

B

C

B

C

A339 Lanius minor

30-40 p

A246 Lullula arborea

250-400 p

C

B

A031 Ciconia ciconia

100-250 i

C

B

A234 Picus canus
A220 Strix uralensis

D

25-40 p

D

3-7 p

D

B
B

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N12
9
211 - 213
Culturi (teren arabil)
N14

14

231

P

N15

3

N16
N26

uni

242, 243

Alte terenuri arabile

72

311

P duri de foioase

2

324

Habitate de p duri (p duri în tranzi ie)

Alte caracteristici ale sitului:
Situl se afl în partea vestic a jude ului Boto ani.
Zona se afl la contactul Câmpiei Moldovei cu podi ul înalt al Sucevei fiind încadrat din punct de vedere al region rii geografice în subunitatea
Podi ului Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare.
Datorit alc tuirii geologice i ac iunii diferen iate a factorilor denuda iei, zona prezint atât masive înalte precum Dealu Mare-Tudora cât i
în eu ri largi:
eaua Bucecii, care face leg tura între Culoarul Siretului i zona joas a ora ului Boto ani.

În zona în eu rii culmile sunt te ite, altitudinile rare dep

esc 350 m, v ile sunt largi i pu in adânci.

4.2. Calitate i importan :
C6 – popula ii importante din specii amenin ate la nivelul Uniunii Europene – 4 specii acvil ip toare mic (Aquila pomarina), cioc nitoare de
stejar (Dendrocopos medius), fâs de câmp (Anthus campestris), presur de gr din (Emberiza hortulana).
Zon caracteristic de deal cu p duri de foioase în vecin tatea c rora întâlnim p uni i fâna e p strate în stare semi-natural . Popula ia de
acvil ip toare mic este semnificativ pentru aceast parte a rii, iar p durile ad postesc i efective bune de cioc nitoare de stejar. În
vecin tatea p durilor, pe paji tile pres rate cu tufi uri exist popula ii însemnate de fâs de câmp i presur de gr din .
Impactul antropic putem considera mijlociu.
4.3. Vulnerabilitate:
1. defri rile, t ierile ras i lucr rile silvice care au ca rezultat t ierea arborilor pe suprafe e mari 2. braconaj 3. practicarea sporturilor extreme:
enduro, motor de cross, ma ini de teren 4. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 5. deranjarea p s rilor in timpul cuib ritului 6. prinderea
p s rilor cu capcane 7. 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 8. schimbarea habitatului semi-natural
(fâne e, p uni) datorit încet rii activit ilor agricole precum cositul sau p unatul 9. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de
cristel de câmp) 10. arderea vegeta iei (a miri tii i a pârloagelor)
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
Situl nu are înc statut de protec ie legiferat .
4.5. Tip de proprietate:
Situl are o suprafa total în fond forestier de 14875ha din care:10795 ha fond forestier proprietate de stat i 4080 ha fond forestier privat.
Suprafa a total de 14875ha defalcat pe ocoale silvice este:9190 Ocol Silvic Mihai Eminescu(7148 ha fond forestier de stat i 2042 ha fond
forestier privat) i 5685ha Ocol Silvic Dorohoi(3647ha fond forestier proprietate de stat i 2038ha fond forestier privat).Deoarece aplicarea
legilor proprieta ii nu este finalizat , structura propriet ii fondului forestier va mai suferi modific ri.In procente:72%proprietate de stat i
28%privat .
4.6 Documenta ie:
Studii de cercetare ornitologice efectuate în zon de SOR i Grupul Milvus.
Vasile B c uanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968
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
Cod Categorie IUCN
RO04 Categoria IV IUCN

%
0,50

5.2. Rela iile sitului cu alte arii protejate
- desemnate la nivel na ional sau regional
Cod
Categorie
Tip
%
Codul na ional i numele ariei naturale protejate
RO04 Rezerva ie natural
+
0,48 2.231.-Padurea Tudora
RO04

Rezerva ie natural

+

0,02 2.232.-Arinisul de la Horlaceni

5.3. Rela iile sitului descris cu siturile Corine biotop
Cod Suprapunere % Nume
J051BT *
1,5 VORONA

J051BT + 0,672 TUDORA

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
140 Pasunatul
164 Curatarea padurii
- Activit i i consecin e în jurul sitului
Cod Activitate
140 Pasunatul
400 Zone urbanizate, habitare umana

Intensitate % Infl.
C
3 0
B

5

-

Intensitate % Infl.
C
3 B

5

230 Vanatoare

B

5

-

990 Alte procese naturale

C

2

0

230 Vanatoare

B

6

-

-

6.2. Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Responsabilitatea implement rii planului de management va reveni structurii proprii de administrare special constituit , conform Ordinul
ministrului mediului i p durilor nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administr
Planuri de management ale sitului:
Nu exist 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

