PROIECT CARPASIT

AUGUST 2020

NEWSLETTER 1 pentru perioada ianuarie-iunie 2020
Proiect ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI
0042 Codru Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile
eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul”, cod MySMIS 2014+ 123553.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

În cadrul proiectului se vor elabora 5 planuri de management, fundamentate științific,
pentru 5 Arii naturale protejate
JUDEȚ
BRAȘOV
BRAȘOV
BRAȘOV
BRAȘOV
BIHOR

Siturile Natura 2000 (arii naturale protejate)
vizate de proiect:
ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman
ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
ROSCI 0195 Piatra Mare
ROSCI 0207 Postăvarul
ROSCI 0042 Codru Moma

ARAD

Unitățile administrativ teritoriale
pe raza cărora se suprapune aria
Sânpetru, Hărman
Prejmer, Hărman
Săcele, Predeal
Brașov, Râșnov, Predeal
Finiș, Tărcaia, Lazuri de Beiuș, Lunca, Rieni,
Șoimi
Moneasa, Archiș, Dezna, Ignești, Hășmaș

Ce facem?
În primele 6 luni de proiect eforturile echipei s-au
concentrat pe elaborarea metodologiilor de
cercetare, monitorizare, evaluare și pe colectarea de
date existente pentru fiecare sit pe specificul fiecărei
activități.
Începând cu luna iunie, echipele de experți au reușit
să se organizeze în contextul actual pentru a începe
activitățile de teren specifice studiilor.

Ce studiem? Pe scurt...
 Habitate şi plante, specii de nevertebrate, amfibieni și
reptile, carnivore mari, lilieci, pești, mamifere
semiacvatice de interes conservativ;
 Activități antropice cu potențial impact asupra
speciilor și habitatelor de interes conservativ
(comunitar și național);
 Serviciile ecosistemice oferite de cele 5 situri;
 Stabilitatea principalelor ecosisteme;
 Categoriile de folosință a terenurilor și evidențierea
Pentru fundamentarea corectă și completă a
tipului de proprietate;
studiilor, deplasările și activitățile în teren sunt
 Paza arealelor;
absolut necesare.
 Dezvoltarea socio-economică;
Vedeți lista completă a activităților proiectului aici https://carpasit.fundatiacarpati.ro/activitati-proiect/

Perioadă implementare proiect:
01.01.2020 – 31.12.2022

Proiectul va fi implementat de:
Lider: Fundația Carpați
Membru 1: Asociația pentru educație și conservarea naturii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

