Ce este Natura 2000 ?
Reteaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea naturii.
Este o retea de zone naturale sau semi-naturale, unde atat specii de plante si animale vulnerabile dar si
habitate naturale trebuie protejate.
Scopul retelei Natura 2000 este de a proteja biodiversitatea continentului european, si implicit a
Romaniei, precum si de a promova activitati economice benefice pentru conservarea biodiversitatii.
In final, reteaua Natura 2000 va avea rolul de a stopa declinul biodiversitatii, prin conservarea pe
termen lung a celor mai valoroase si periclitate specii (de plante si animale) si habitate de interes european,
avand ca principal obiectiv identificarea, mentinerea si refacerea arealelor pentru protejarea speciilor de flora
si fauna salbatica, precum si a coridoarelor de legatura dintre acestea.
Se preconizeaza ca reteaua Natura 2000 sa acopere aproximativ 20% din teritoriul Uniunii
Europene. In Romania, aceasta va fi parte integranta din peisajul rural, in prezent cca. 17% din suprafata tarii
fiind cuprinsa in situri Natura 2000.
Selectia unei zone incluse in reteaua Natura 2000 inseamna recunoasterea importantei ei la nivel
european si ar trebui sa constituie o sursa de mandrie pentru localnici, putind oferi in acelasi timp
oportunitati economice semnificative.
Reteaua Natura 2000 are la baza Directivele Uniunii Europene, si anume: „Directiva Habitate
92/43/EEC” si „Directiva Pasari”, directive transpuse in legislatia din Romania prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 236/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 345/2006.
Avantajele, oportunitatile, efectele si
obligatiile crearii retelei Natura 2000
Desemnarea siturilor Natura 2000 ofera posibilitatea unei dezvoltari mai bune a regiunilor tarii
noastre (inclusiv a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est), poate asigura cresterea vinzarilor produselor naturale
traditionale dintr-un sit Natura 2000 pe piata interna si externa, poate deschide oportunitati pentru
dezvoltarea turismului ecologic, poate asigura atragerea finantarilor speciale ale UE prin diferite fonduri
comunitare (ex. fondurile POS) pentru o agricultura si silvicultura in concordanta cu obiectivele de
conservare ale sitului respectiv. Proiectele de promovare a activitatilor traditionale favorabile unei dezvoltari
durabile intr-un sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestuia vor avea un avantaj in fata altor proiecte.
Efectele crearii acestei retele sunt de mentinere si conservare a anumitor tipuri de habitate naturale si
specii prioritare si legat de aceste activitati de conservare, un potential mai ridicat pentru o dezvoltare
durabila a zonei.
Intr-un sit Natura 2000 toate activitatile pot continua daca acestea sunt realizate intr-un mod durabil
si nu afecteaza speciile si habitatele de interes comunitar. Nu exista restrictii daca nu se inlocuiesc speciile
pentru care a fost declarat situl cu alte specii, ci mai degraba vor exista recomandari si sprijin pentru:
utilizarea celor mai bune practici agricole;
utilizarea practicilor prietenoase cu mediul in general;
practicarea turismului ecologic etc.
Conservarea acelor specii si a habitatelor prioritare poate fi compatibila cu activitatile umane
armonios administrate, cum ar fi: turismul, vanatoarea, exploatarea padurilor etc., oferind totodata posibilitati
suplimentare de desfasurare a unor activitati umane (recreative, etichetarea si vanzarea produselor naturale
din zona etc.).
In cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est au fost propuse o serie de situri Natura 2000, situri care
urmaresc conservarea pe termen nelimitat, pe de-o parte a speciilor de plante si habitatelor naturale din
„Directiva Habitate 92/43/EEC”, iar pe de alta parte conservarea speciilor de pasari din „Directiva Pasari”.
Astfel, numai pe teritoriul jud. Iasi au fost propuse pina in prezent un numar de 27 de situri – 7 de tip SPA si
20 de tip SCI (SPA - sit de protectie speciala avifaunistica, se propune pentru speciile de pasari enumerate in
„Directiva Pasari”; SCI - sit de importanta comunitara – se propune pentru habitatele si speciile enumerate
in „Directiva Habitate” (Tabelul 1).

Tabelul 1

Situri de tip SPA si SCI din judetul Iasi
Nr.
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Denumire sit Natura 2000 propus
Acumularile Belcesti
Balta Balatau
Elesteele Jijilei si Miletinului (Vladeni)
Fanatele Barca
Girla veche a baltii Teiva - Visina
Lunca Siretului Mijlociu
Padurea Medeleni
Padurea Barnova
Padurea Barnova-Repedea
Padurea Madarjac
Padurea Miclesti
Padurea Roscani - Trifesti
Padurea si pajistile de la Marzesti - Iasi
Padurea Uricani
Raul Prut
Lunca Prutului Mijlociu - Iasi
Rezervatia Naturala “Valea lui David”
Saraturile din valea Ilenei
Saraturile Jijia Inferioara - Prut
Fagetul Humosu
Lunca Mircesti
Padurea Catalina-Cotnari
Padurea Frumusica
Padurea Gheorghitoaia
Padurea Icuseni
Padurea Tatarusi
Padurea Irmolea-Homita

Tipul
sitului
SPA
SCI
SPA
SCI
SCI
SPA
SCI
SPA
SCI
SPA
SPA
SCI
SCI
SCI
SCI,
SPA
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI

Gradina Botanica din Iasi este implicata in implementarea retelei Natura 2000 in cadrul Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est, prin specialistii biologi, prin participarea acestora in calitate de consultanti în unele
proiecte nationale, cu finantare interna, de la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile:
2005-2006 „Completarea sistemului informatic pentru inventarierea siturilor naturale de interes
comunitar – Natura 2000 cu siturile propuse pentru grupele de habitate: pajisti si tufarisuri, plante din
Directiva Habitate),
cat si cu finantare externa:
proiect PHARE: „Identificarea preliminara a Siturilor de Importanta Comunitara propuse
pentru conservarea plantelor listate in Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC”, proiect
pilot in tematica „Implementarea legislatiei de conservare a naturii in Europa, in
Romania”
proiectul “Implementarea retelei Natura 2000 in Romania”.
In cadrul acestui ultim proiect, in cadrul Gradinii Botanice, a avut loc lansarea unei expozitii
itinerante, care a fost deschisa publicului si a beneficiat de prezenta autoritatilor locale din domeniu si a
jurnalistilor din mass-media locala. Aceste postere reflecta biodiversitatea din cele 5 regiuni biogeografice
prezente pe teritoriul Romaniei, precum si programele care vor fi lansate pentru sprijinirea retelei “Natura
2000” in tara noastra.
Tot Gradina Botanica din Iasi este si custode al rezervatiei naturale “Finaturile din Valea lui David”,
din anul 2005. Prin aceasta custodie se spera intr-un mai consistent sprijin in ceea ce priveste rezolvarea

problemelor de utilizare a terenului de catre toti cei peste 50 de proprietari ai terenului, precum si intr-un
studiu avansat al biodiveristatii, pe toate componentele viului din aceasta rezervatie stiintifica in primul rand.
Aspecte din expozitia de postere

