Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, a

OS Agnita

Ocolul Silvic Agnita administreaza suprafata de 17.939 ha fond forestier din care: suprafaca decinut de Statul RomÃ¢n
5.225 ha, pduri proprietate a comunelor 11.406 ha, pduri decinute de persoane fizice Â si juridice 677 ha, Pasuni
impadurite 631 ha.

Ocolul silvic Agnita este situat Ã®n nord-estul judecului Sibiu, Ã®n bazinul mijlociu _i superior al rÃ¢ului HÃ®rtibaciu, parcial
Ã®n bazinul Calva, ocupÃ¢nd versancii Ã®mpdurici ai pÃ¢rÃ¢ului HÃ¢rtibaciu _i ai afluencilor acestuia.

Suprafata este repartizat pe 7 unitaci de produccie (U.P. IÂ Peli_or, U.P. II Agnita, U.P.III Brdeni, U.P.IV Dealul Frumos,
U.P.VII AlcÃ¢na , UP VII Mosna , UP X Alma Vii) siÂ 8 unitati de baza (U.B. Agnita (U.P. XIV Agnita), Barghis, Bradeni,
Chirpar, Iacobeni, Marpod , Merghindeal (U.P. XVII Merghindeal), Mihaileni)

Din punct de vedere geografic, teritoriul pe care se Ã®ntind pdurile acestui ocol face parte din cinutul Podi_ul
Transilvaniei, Districtul Dealurilor TÃ¢rnavelor. ÃŽntreg cinutul dintre TÃ¢rnava Mare _i Olt, pÃ¢na la valea Visei,este
cunoscut sub numele de Podi_ul HÃ¢rtibaciului.

Cresterea medie anuala este de 5.6 mc/an/ha.

Posibilitatea anuala este de 49.603 mc.

Posibilitatea anuala 2012 (Stat+Adminstrat) este de 65.375 mc .

Masa lemnoasa exploatata de la aplicarea amenajamentului pana la finele anului

In

2011 este de 317.645 mc .

domeniul taierilor de ingrijire s-au obtinut umatoarele rezultate :

- Degajari

â€“ 90.6 ha;
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- Curatiri

â€“ 157.6 ha ;

- Rarituri

â€“ 349.3 ha .

Suprafata regenerata natural este de 10,0 ha si prin plantatii este de 40,0 ha (in

anul 2011).

Vegetatia forestiera impreuna cu covorul ierbaceu din cadrul ocolului asigura speciilor de vanat conditiile necesare de
existenta, hrana, adapost si liniste.Â Pe raza ocolului exista 5 fonduri de vanatoare 36 Iacobeni, 37 Pelisor, 38 Altina, 42
Merghindeal, 43 Retis, dintre care unul (36 Iacobeni) este fond G.V.S. iar restul sunt arendate A.J.V.P.S.Â

Principalele specii de vanat sunt: mistrecul,
cpriorul, cerbul carpatin. Se mai gasesc iepuri, fazani, potÃ¢rnichi, lupi,
vulpi etc.Â Bonitatea fondurilor de vanatoare pe categorii de vanat
situeaza ocolul printre cele mijlocii ca posibilitati cu
exceptia
mistretului si capriorului la care posibilitatile sunt mai mari.
Cotele de recolta aprobate pe sezonul de
vanatoare 2011/2012 pe fondul de vanatoare 36 Iacobeni Â sunt urmatoarele
: mistret 14; caprior 25; cerb 2; vulpe 20; iepure 5; viezure 3; jder de copac 1; dihor comun
1; nevastuica 1; hermelina
1; fazan 5; potarniche 5; cioara griva 10;
cotofana 10; gaita 15; gugustiuc 5; grauri 20.

Starea de sanantate a padurilor administrate de
Ocolului Silvic Agnita este buna, nu au fost identificati daunatori in
fondul forestier care sa afecteze starea de sanatate a arboretelor .

In pepinierele silvice cantonale se
folosesc substante agreate FSC pentru combaterea daunatorilor . Suprafata
pepinierelor silvice totala este de 7.08 ha din care pepiniere cantonale
2,5 ha. Speciile cultivate sunt: gorunul, stejarul,
stejarul rosu, paltinul,
frasinul, salcÃ¢mul, etc.
Anual
se recolteaza in functie de necesitati fructe de padure ca: mce_e, mure etc . S-au realizat urmatoarele cantitati
de
produse accesorii ale padurii : macese 24.09 to .

Activitatile
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desfasurate pe raza Ocolului Silvic Agnita nu distrug habitatele speciilor
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