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Protecția păsărilor sălbatice de interes comunitar în 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 – una dintre cele mai mari
arii protejate pentru protecția păsărilor sălbatice de interes comunitar din România. Prin
intermediul acestui plan va fi reglementat regimul adecvat de valorificare a resurselor
naturale și de desfășurare a activităților social-economice, care să permită menținerea unui
statut favorabil de conservare a celor 11 specii de păsări: ierunca, cârsteiul de câmp,
viesparul, muscarul mic, muscarul gulerat, minunița, ciuvica, huhurezul mare, ciocănitoarea
neagră, ciocănitoarea de munte și ciocănitoarea cu spate alb.
Principalele activități care se derulează în prezent sunt legate de realizarea studiilor de
specialitate pe baza cărora se vor stabili obiectivele, măsurile și acțiunile de management
aferente acestui plan. Astfel, observațiile de teren asupra speciilor de păsări și mediului lor
de viață începute în luna mai a.c. continuă, urmând a fi finalizate la sfârșitul lunii iunie 2013.
Începând din luna septembrie, echipa de experți ornitologi a început observațiile nocturne
pentru inventarierea păsărilor răpitoare de noapte rezidente în această zonă pe tot parcursul
anului: ciuvica (cucuveaua pitică), minunița (cucuveaua încălțată) și huhurezul mare.
În același timp, este în curs de realizare sistemul informațional al sitului, în cadrul căruia vor
fi incluse datele și informațiile necesare atât pentru elaborarea planului de management și a
hărților tematice aferente, cât și pentru implementarea ulterioară a acestuia de către
administratorul sitului. Acest sistem va încorpora principalele categorii de informații
referitoare la contextul natural și social-economic al sitului, precum și datele de specialitate
privind speciile de păsări și habitatele acestora colectate din teren de echipa de experți
biologi.
Începând din luna iulie a.c. a intrat în funcțiune pagina web a sitului, în cadrul căreia veți
regăsi informații generale privind cadrul natural al zonei, speciile protejate, comunitățile
locale suprapuse și învecinate sitului, precum și stadiul implementării activităților din cadrul
proiectului. Această pagină este disponibilă la următoarea adresă: www.obcinaferedeului.ro
și va fi actualizată pe parcursul implementării proiectului.
Finanțarea acestui proiect 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”.
Persoană de contact: Alina IONIȚĂ – Responsabil științific și comunicare, telefon
0745.070.973, e-mail dorna.ecoactiv@yahoo.com.

