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Parcul Natural Putna Vrancea







Înfiinţat prin HG 2151 / 30 noiembrie 2004
Este arie naturală protejată de interes
naţional, încadrată conform clasificării IUCN
(International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources) în categoria
V – Parcuri Naturale
In baza Ordinului Ministerului Mediului si
Dezvoltarii Durabile nr. 1964/2007, Parcul
Natural Putna-Vrancea a fost declarat ca Sit
de Importanta Comunitara, ROSCI0208
Putna-Vrancea.
Suprafaţa 38.204 ha

Parcul Natural Putna Vrancea


Administrat de Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva (Directia Silvica Focsani) în baza
contractului 102709/SB/22.11.2005 încheiat cu
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor



Sediul este situat în com. Tulnici, jud. Vrancea
tel/fax: 0237. 265.361
e-mail: putnavrancea@yahoo.com



Structura de personal:







Director Parc
Şef Pază
Biolog
Specialist tehnologia informaţiei
Responsabil conştientizare publică, turism şi educaţie ecologică
8 agenţi de teren

Parcul Natural Putna Vrancea


Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea este subunitate
a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, fără personalitate
juridică şi funcţionează în cadrul Direcţiei Silvice Focsani. Din
punct de vedere administrativ se subordonează direcţiei silvice, iar
din punct de vedere tehnic Serviciului Arii protejate din cadrul
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

SCOPUL
 Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea are ca scop protecţia
şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul
biogeografic al zonei, ce cuprind elemente naturale cu valoare
deosebită şi asigurarea condiţiilor pentru vizite efectuate în
scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
OBIECT DE ACTIVITATE
 - aplicarea strategiei naţionale în domeniul conservării
biodiversităţii acţionând pentru ocrotirea şi conservarea
habitatelor naturale şi seminaturale, terestre şi acvatice de interes
comunitar, a speciilor de floră şi faună, aflate sub regim strict de
protecţie şi a celor incluse în lista roşie naţională.
 - promovarea valorilor naturale, tradiţionale, istorice şi culturale
ale zonei, precum şi a dezvoltării durabile a economiei locale în
concordanţă cu obiectivele parcului.

Parcul Natural Putna Vrancea
Alte structuri implicate in administrare:




Consiliul Consultativ al parcului a fost înfiinţat în baza
legii 462/2001 prin ordinul MMDD nr. 567/6 iunie 2006,
fiind alcatuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor
economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi
comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe,
bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea
parcului şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea
măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea
durabilă a zonei.
Consiliul Ştiinţific al parcului a fost înfiinţat în baza legii
462/2001 şi cuprinde persoane nominalizate prin Ordinul de
Ministru nr. 566/6 iunie 2006; scopul existenţei unui astfel
de consiliu este acela de a îndruma şi supraveghea
structura de administrare a PNPV.

Reţeaua Naţionala de Parcuri Naturale şi Naţionale

Pozitia geografica in cadrul judetului

Parcul Natural Putna Vrancea sse suprapune sectorului centralnord-vestic al Muntilor Vrancei.
Se inscrie grupei externe a Carpatilor Curburii.

Ce este un Parc Natural:


Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate al caror
scop este protectia si conservarea unor ansambluri peisagistice in
care interactiunea activitatilor umane cu natura de-a lungul
timpului a creat o zona distincta, cu valoare semnificativa
peisagistica si/sau culturala, deseori cu o mare diversitate
biologica.



Managementul parcurilor naturale urmareste mentinerea
interactiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea
diversitatii habitatelor si peisajului, promovand pastrarea
folosintelor traditionale ale terenurilor, incurajarea si consolidarea
activitatilor, practicilor si culturii traditionale ale populatiei locale.



De asemenea, se ofera publicului posibilitati de recreere si
turism si se incurajeaza activitatile stiintifice si educationale.



Parcurile naturale corespund categoriei V IUCN - "Peisaj
protejat: arie protejata administrata in principal pentru
conservarea peisajului si recreere".

Natura Proprietăţii:





80 % din suprafata este reprezentata de Fond Forestier,
in care:
Obştea de Moşneni Tulnici – 39%
Stat – 13%
Obştea Pauleşti – 10%
Obştea Coza – 7%
Obştea Viişoara – 6%
Obştea Vidra – 6%
Obştea Condratu – 6%
Obştea Hăulişca – 6%
Obştea Negrileşti – 4%
Obştea Nistoreşti – 3%
O.S. Soveja – 7%
Diferenta fiind constituita suprafata administrata de comuna
Tulnici,drumuri forestiere si nationale, gol alpin si stancarii,etc.

Categorii de arii protejate din parc


Monumentele naturii corespund categoriei III IUCN

Groapa cu Pini – arie protejată înca din anul 1973 si
menţionată ca atare în Legea 5/2000, aceasta a fost
desemnată Monument al Naturii după Legea 462/2001,
având o suprafaţă de 11,1 ha.
Strâmtura-Coza – arie protejată încă din anul 1973 şi
menţionată ca atare in Legea 5/2000, aceasta a fost
desemnată Monument al Naturii după Legea 462/2001,
având o suprafaţă de 15 ha.

Categorii de arii protejate din parc


Rezervaţiile naturale corespund categoriei IV IUCN

Muntele Goru – arie protejată înca din anul 1973 şi menţionată ca
atare în Legea 5/2000, aceasta a fost declarata Rezervaţie
Naturală după Legea 462/2001, având o suprafaţă de 388,1 ha.
Padurea Lepşa-Zboina – arie protejată înca din anul 1973 si
menţionată ca atare în Legea 5/2000, aceasta a fost declarată
Rezervaţie Naturală după Legea 462/2001, având o suprafaţă de
210,7 ha.
Cascada Putnei – arie protejată înca din anul 1973 si menţionată ca
atare în Legea 5/2000, aceasta a fost declarată Rezervaţie
Naturală după Legea 462/2001, având o suprafaţă de 10 ha.
Tişiţa – arie protejată înca din anul 1973 si menţionată ca atare în
Legea 5/2000, aceasta a fost declarată

Element cheie pentru protectia si conservarea populatiei
viabile de lup, urs si ras din cadrul Retelei ecologice locale de
protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea;

Adaposteste 14 tipuri de habitate de interes comunitar, o lista
floristica si faunistica deloc neglijabila, cu numeroase specii
aflate pe lista rosie de conservare.

In acest areal s-au mentinut traditiile mestesugaresti
si obiceiurile locale

Vă mulţumim pentru atenţie!

