
Identificarea și selecția siturilor
Natura 2000

Siturile Natura 2000 sunt selecționate în scopul 
de a se asigura supraviețuirea pe termen lung a 
speciilor și a habitatelor protejate în temeiul 

Directivei privind păsările și al Directivei privind 
habitatele. (Directive ale Comisiei Europene)

Identificarea și selecția siturilor pentru 
includerea în rețeaua Natura 2000 se realizează 
pe baza unor criterii științifice, în conformitate 
cu criteriile de selecție stabilite în cele două 

directive.

Aflați mai multe:
www.carpasit.fundatiacarpati.ro

ROSCI 0042
Codru Moma

Ce este:
Arie naturală protejată de interes comunitar

(la nivelul Uniunii Europene),
Sit de Importanță Comunitară (SCI) din rețeaua 

siturilor Natura 2000

Încadrarea teritorial-administrativă:
Județul Bihor:

Finiș, Tărcaia, Lazuri de Beiuș, Lunca, Rieni, Șoimi

Județul Arad:
Moneasa, Archiș, Dezna, Ignești, Hășmaș

Bioregiunea:
Continentală

Ecoregiunea:
Munții Apuseni

Altitudinea:
1102 max., 219 min., 624 med.

Natura 2000 este o rețea de arii naturale 
protejate desemnate de către Comisia 

Europeană.

Scopul rețelei este de a asigura 
supraviețuirea pe termen lung a celor mai 
valoroase și amenințate specii și habitate. 

Siturile Natura 2000 au fost desemnate în 
mod special pentru a proteja zonele esențiale 

pentru o subserie de specii sau tipuri de 
habitate enumerate în Directiva privind 

habitatele și în Directiva privind păsările. 
Acestea sunt considerate a fi de importanță 

europeană deoarece sunt amenințate, 
vulnerabile, rare, endemice sau prezintă 

exemple remarcabile de caracteristici 
specifice uneia sau mai multora dintre cele 

nouă regiuni biogeografice din Europa. 
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Pentru ca resursele naturale să poată fi folosite și 
de multe alte generații viitoare. 

Să beneficieze și urmașii noștri de serviciile și 
valorile naturale.

Cum putem asigura conservarea?

La ce se referă dezvoltarea sustenabilă/durabilă?
Dezvoltarea care corespunde nevoilor și aspirațiilor 

generației prezente fără să compromită 
posibilitatea de a corespunde și celor ale 

generațiilor viitoare.

Prin utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Ce înseamnă utilizare sustenabilă?
Utilizarea componentelor diversității biologice în 
așa fel și la o astfel de rată încât să nu conducă la 
un declin pe termen lung al diversității biologice, 

menținându-i în acest fel potențialul de a 
corespunde nevoilor și aspirațiilor prezente și 

viitoare. 

A conserva = a menține, a păstra

De ce conservare pe termen lung?

OM ȘI NATURĂ

8210 - Versanți stâncoși cu vegetație 
chasmofitică pe roci calcaroase

8220 - Versanți stâncoși cu vegetație 
chasmofitică pe roci silicioase

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo Fagetum

9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)

6110* - Comunități rupicole calcifile sau pajiști 
bazifite din Alysso-Sedion albi

9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe 
versanți abrupți, grohotișuri și ravene

91V0 - Păduri dacice de fag 
(Symphyto-Fagion)

91Y0 - Păduri dacice de 
stejar și carpen

găzduiește mai multe specii și habitate prioritare 
pentru conservare

AMFIBIENI ȘI REPTILE

1166 Triturus cristatus - Triton cu creastă

1354* Ursus arctos - Urs brun

PEȘTI

1149 Cobitis taenia - Zvârlugă

CARNIVORE MARI

1352* Canis lupus - Lup

1361  Lynx lynx - Râs

4008 Triturus vulgaris ampelensis - Triton românesc

MAMIFERE SEMIACVATICE

1355 Lutra lutra - Vidră

Obiectivul principal de conservare care a stat la 
baza înfiinţării acestei arii naturale protejate îl 

constituie menţinerea interacţiunii armonioase a 
omului cu natura prin protejarea diversităţii 

habitatelor, speciilor şi peisajului, promovând 
păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor.

NEVERTEBRATE

1014 Vertigo angustior - Melcul cu gură îngustă

SPECII

HABITATE

https://biodiversitate.mmediu.ro/implementation/legislaie/politici/
materiale-cepa/manual-cepa/cepa-cu-coperti-mic-

14feb.pdf/download/en/1/cepa%20cu%20coperti-mic%2014feb.pdfFoto: echipa proiectului CARPASIT

Situl ROSCI 0042 Codru Moma


