
Anexa nr.11.1 

Harta distribuției habitatului 3220 Râuri alpine și vegetația herbacee de pe malurile lor 

 



Anexa nr.11.2 

Harta distribuției habitatului 3230 Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica 

 



Anexa nr.11.3 

Harta distribuției habitatului 3240 Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Salix elaeagnos 

 



Anexa nr.11.4 

Harta distribuției habitatului 7110* Tinoave bombate active 

 



Anexa nr.11.5 

Harta distribuției habitatului 7140 Mlaştini turboase de tranziţie și turbării mișcătoare 

 



Anexa nr.11.6 

Harta distribuției habitatului 4060 Tufărişuri alpine și boreale 

 



Anexa nr.11.7 

Harta distribuției habitatului 4070* Tufărişuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum  

 



Anexa nr.11.8 

Harta distribuției habitatului 4080 Tufărişuri subarctice de Salix spp. 

 



Anexa nr.11.9 

Harta distribuției habitatului 6150 Pajişti boreale și alpine pe substrate silicatice 

 



Anexa nr.11.10 

Harta distribuției habitatului 6170 Pajişti calcifile alpine și subalpine 

 



Anexa nr.11.11 

Harta distribuției habitatului 6230*Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice 

 



Anexa nr.11.12 

Harta distribuției habitatului 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile 

 



Anexa nr.11.13 

Harta distribuției habitatului 6520 Fâneţe montane 

 



Anexa nr.11.14 

Harta distribuției habitatului 8110 Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival -Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani 

 



Anexa nr.11.15 

Harta distribuției habitatului 8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan  

până în cel alpin - Thalspietea rotundifolii 

 



Anexa nr.11.16 

Harta distribuției habitatului 8210 Versanți stâncoşi calcaroşi cu vegetație casmofitică 

 



Anexa nr.11.17 

Harta distribuției habitatului 8220 Versanți stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică 

 



Anexa nr.11.18 

Harta distribuției habitatului 9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum 

 



Anexa nr.11.19 

Harta distribuției habitatului 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 

 



Anexa nr.11.20 

Harta distribuției habitatului 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio – Carpinetum 

 



Anexa nr.11.21 

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

 



Anexa nr.11.22 

Harta distribuției habitatului 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior -Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae 

 



Anexa nr.11.23 

Harta distribuției habitatului 91Q0 Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase 

 



Anexa nr.11.24 

Harta distribuției habitatului 91V0 Păduri dacice de fag -Symphyto –Fagion 

 



Anexa nr.11.25 

Harta distribuției habitatului 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană -Vaccinio-Piceetea 

 



Anexa nr.11.26 

Harta distribuției habitatului 9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană 

 


