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Elaborarea planului de management pentru aria protejată Obcina Feredeului
Începând din 2007 Obcina Feredeului, a fost declarată în mod oficial drept arie de protecție specială
avifaunistică cu scopul conservării a 11 specii de păsări de importanță comunitară: ierunca, cârsteiul de
câmp, viesparul, muscarul mic, muscarul gulerat, minunița, ciuvica, huhurezul mare, ciocănitoarea
neagră, ciocănitoarea de munte și ciocănitoarea cu spate alb. Aceste specii au un important rol ecologic,
prezența lor putând fi considerată drept un indicator de calitate a mediului. Cu o suprafață de 63.737 ha,
Obcina Feredeului este cea mai mare arie protejată din județ și face parte din rețeaua ecologică
europeană Natura 2000.
Rețeaua Natura 2000 reunește o serie de zone cu o valoare naturală și culturală ridicată, destinate atât
protecției valorilor care o definesc - în mod special a celor naturale – cât și dezvoltării de activități
economice durabile. Statutul de sit Natura 2000 atestă importanța zonei la nivel european și reprezintă
o oportunitate pentru promovare și dezvoltarea echilibrată a acesteia.
Menținerea acestui statut și valorificarea acestei oportunități depinde de măsura în care valorile pentru
care a fost declarat situl sunt conservate. Asigurarea condițiilor necesare menținerii acestor specii în zonă
presupune atât adaptarea activităților umane desfășurate aici în funcție de necesitățile acestora, cât și
intervenții speciale de management.
În cadrul proiectului Elaborarea Planului de Management pentru ROSPA 0089 Obcina Feredeului este
în curs de definitivare planul de management al acestei arii protejate, care urmează să reglementeze
regimul activităților umane în zonă în funcție de cerințele ecologice ale speciilor amintite. În baza studiilor
de specialitate realizate în cadrul proiectului vor fi stabilite măsuri de gestionare a resurselor și dezvoltare
a teritoriului care să permită atât dezvoltarea social-economică locală cât și protecția speciilor de păsări și
a valorilor naturale locale. Planul va fi aprobat prin hotărâre de guvern, respectarea acestuia fiind
obligatorie pentru toți cei care desfășoară activități în zonă.
Planul de management va fi supus consultării publice – proces în care sunt invitați să participe toți
factorii interesați, cu precădere cei din comunitățile locale. Informarea și consultarea factorilor interesați
va fi realizată prin intermediul unor întruniri ce vor fi organizate începând cu luna august în fiecare
dintre cele 13 unități administrative suprapuse ariei protejate: Ulma, Brodina, Izvoarele Sucevei,
Moldova Sulița, Breaza, Fundu Moldovei, Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosu, Pojorâta, Sadova, Vama și
Câmpulung Moldovenesc. De asemenea, în lunile ce urmează vor fi organizate activități de informare și
conștientizare a elevilor din școlile existente în toate aceste comunități.
Informații privind aceste evenimente precum și planul de management vor fi disponibile pe pagina web a
sitului: www.obcinaferedeului.ro.
Proiectul Elaborarea Planului de Management pentru ROSPA 0089 Obcina Feredeului, cod SMISCSNR 36365 este implementat de Asociația Dorna EcoActiv în perioada decembrie 2011 – februarie 2014.
Finanțarea acestuia 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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