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Elaborarea Planului de management pentru SPA Obcina Feredeului
În perioada decembrie 2011 – februarie 2014, Asociația Dorna EcoActiv, cu sediul în comuna
Dorna Arini, implementează proiectul Elaborarea Planului de Management pentru ROSPA
0089 Obcina Feredeului, cod SMIS-CSNR 36365. Obiectivul principal al acestui proiect este
elaborarea planului de management al ariei de importanță specială avifaunistică (SPA)
Obcina Feredeului, care face parte din rețeaua ecologică europeană ”Natura” 2000 începând
din 2007.
Lansarea oficială a proiectului a avut loc în data de 30 martie 2012 la sediul Direcției Silvice
Suceava, prin intermediul unei conferințe de presă la care au fost invitați reprezentanți ai
mass-media județene și locale, ai celor 13 Primării din zona de proiect și ai principalelor
instituții județene interesate.
Principalele activități desfășurate până în prezent în cadrul proiectului vizează: delimitarea în
teren a sitului, elaborarea studiilor preliminare privind cadrul natural și contextul socialeconomic al sitului, realizarea bazelor de date necesare pentru elaborarea planului de
management, precum și realizarea primelor materiale informative.
În perioada mai–iunie, în vederea delimitării sitului, au fost amplasate în teren borne
constând într-un pătrat roșu, cu laturile cuprinse între 10 și 15 cm, înconjurat de o bandă
albă cu lățimea de 2-4 cm, conform prevederilor H.G. 230/2003.
Echipa de experţi ornitologi implicată în proiect realizează în prezent inventarierea speciilor
de păsări sălbatice din Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Obcina Feredeului. Studiile de
teren se focalizează asupra celor 11 specii de păsări pentru care a fost desemnat situl, fiind
colectate în același timp informații cu privire la habitatele acestora. Până în prezent au fost
colectate date privind speciile de ciocănitori (ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea de munte și
ciocănitoarea cu spate alb) și muscari (muscarul mic și muscarul gulerat), în prezent
realizându-se observații asupra cristelului de câmp și viesparului. Celelalte specii vor fi
studiate în perioada următoare.
Începând de la finele lunii iulie a.c., va intra în funcțiune pagina web a sitului, care va pune la
dipoziție tuturor celor interesați atât informații privind situl cât și informații privind stadiul
implementării activităților din cadrul proiectului. Această pagină poate fi consultată la
următoarea adresă: www.obcinaferedeului.ro.
Finanțarea proiectului este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul
de stat, prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”, Axa prioritară 4 - ”Implementarea
Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii”.
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