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Elaborarea planului de management pentru aria protejată 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 – cea mai mare arie protejată
din județ, destinată protecției păsărilor sălbatice de interes comunitar.
Prin intermediul acestui plan va fi reglementat regimul de valorificare a resurselor naturale și
de desfășurare a activităților social-economice care să permită menținerea într-o stare
corespunzătoare a populațiilor 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.
Până în acest moment au fost realizate studiile de specialitate privind caracteristicile
naturale și social-economice ale zonei, a fost creat sistemul informațional al sitului și sunt în
desfășurare activitățile de inventariere în teren a celor 11 specii de păsări și de elaborare a
studiului de specialitate care va sta la baza stabilirii măsurilor de protecție și de gestionare a
resurselor naturale din zonă.
Odată finalizate studiile de specialitate, în baza informațiilor culese, se va trece la etapa de
elaborare propriu-zisă a planului de management. Rolul acestui document cu caracter oficial
este de a stabili măsuri integrate de protecție a păsărilor, care să ia în considerare specificul
social-economic și cultural al zonei și să permită dezvoltarea durabilă a comunităților locale.
De aceea, elaborarea acestuia va fi un proces deschis participării tuturor factorilor interesați.
Astfel, începând din luna iunie se vor dasfășura activități de informare și consultare a
factorilor interesați în toate cele 12 comune suprapuse sitului: Ulma, Brodina, Izvoarele
Sucevei, Moldova Sulița, Breaza, Fundu Moldovei, Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosu,
Pojorâta, Sadova, Vama, precum și în municipiul Câmpulung Moldovenesc. De asemenea,
vor fi organizate activități de informare și conștientizare a elevilor din școlile situate în aceste
comunități.
Pagina web a sitului elaborată în cadrul proiectului este disponibilă la următoarea adresă:
www.obcinaferedeului.ro și va fi actualizată și în stadiile viitoare ale 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.

