
 

10 Mai - Ziua păsărilor şi a arborilor 

Știați că? 

• Durează doar 1 minut să tai un brad, dar este nevoie de 60-80 de ani ca bradul să ajungă la 
maturitate. 

• Din 8000 de puieți folosiți la plantarea unui hectar de pădure, mai rămân doar 600 până la 
vârsta de exploatare. 

• Un hectar de pădure de conifere captează anual 50 tone de dioxid de carbon și eliberează, 
în același timp, 25-30 tone de oxigen. 

A sădi un copac sau a plasa căsuțe pentru păsări sunt lucruri simple, dar importante pentru 
menținerea echilibrului ecologic. A nu distruge pădurile, a nu le defrișa masiv ne ajută la 
menținerea unei mediu mai curat și a unei vieți mai sănătoase. 

Fie că este vorba de excursii în natură, de expoziții de desene și fotografii cu tematică sau de 
recitaluri de versuri, de întruniri, simpozioane și conferințe, această zi nu trebuie să treacă 
neobservată. Mai mulți oameni pot fi mai bine informați cu privire la problemele de mediu și la 
acțiunile și evenimentele organizate pentru protejarea mediului.  

Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului cuprinde si rezervația naturală de interes botanic Pădurea 
Zăval, rezervație constituită prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. Coordonatele centroidului rezervației 
naturale Pădurea Zăval sunt: 230051’44” Est și 430049’39” Nord. 

Instituția noastră depune constant eforturi pentru protejarea habitatelor de pădure prin 
indeplinirea obiectivelor asumate prin Planul de Management. 

 

Măsurile generale avute în vedere pentru conservarea habitatelor forestiere sunt:  

− promovarea regenerărilor naturale;  

− controlul strict al tăierilor și combaterea tăierilor ilegale;  

− respectarea intervalelor de timp dintre tăierile de îngrijire și de exploatare din aceeași sub-
parcelă/parcelă, conform normelor tehnice;  

− interzicerea plantării sau completării cu specii aflate în afara arealului lor natural, în zonele 
neregenerate din habitatele forestiere;  

− stabilirea regimului de acces pe drumurile forestiere și controlul extinderii rețelei de drumuri 
forestiere în perimetrul habitatelor;  

− interzicerea pășunatului și limitarea tranzitului animalelor domestice prin habitatele 
forestiere;  

− respectarea interdicțiilor de exploatare a habitatelor forestiere aluviale 

Pădurea are un rol foarte important în păstrarea biodiversității și echilibrului pe glob. Ea 
contribuie la împrospătarea aerului, oferă adăpost și hrană multor viețuitoare. Rădăcinile 
copacilor fixează solul, împiedicând alunecările de teren. Lemnul este o materie primă de mare 
valoare. El este folosit în construcții, la fabricarea mobilei, a hârtiei, a instrumentelor muzicale. 
Tăierea necontrolată a pădurilor duce la modificarea climei și face natura mai săracă. 

 
Ziua păsărilor și a arborilor a fost creată de către iubitorii de natură implicați direct în serviciile 
de protecție și conservare a mediului. Obiectivul acestei zile este mai mult de natură educativ-
informativă, de trezire a dorinței oamenilor de a fi mereu în armonie cu natura. 

 

https://ro-ro.facebook.com/194265120590484/photos/pcb.1090182267665427/1090180260998961/?type=3


 
 
Din cele 22 habitate cu populații de specii floristice și faunistice de interes comunitar existente 
în situl de importanță comunitară ROSCI0045 Coridorul Jiului, 8 habitate sunt forestiere, fiind 
reprezentate de păduri  de stejar, carpen, cer, gorun, plop, salcie, frasin și ulm.  
 
 
 

  
De asemenea, prin realizarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0045 
Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț, au fost stabilite 
măsuri de conservare și monitorizare pentru un număr de 44 specii de păsări pentru a li se 
asigura supraviețuirea și reproducerea în aria de răspândire.  
 
Specialiștii noștri depun eforturi zilnic pentru a menține o stare favorabilă de conservare a 
acestor specii rare, pentru ca și generațiile viitoare să se poată bucura de prezența acestora 
în natură. 
 
Masurile care trebuie respectate pentru a ne bucura în continuare de aceste ființe uimitoare 
cu care natura ne delectează de fiecare dată când pașim în universul lor minunat, au în vedere 
urmatoarele:  

− instituirea unui management eficient al deșeurilor în sit și în proximitatea acestuia și 
combaterea depozitărilor neconforme și ilegale;  

− interzicerea incendierii vegetației de orice tip;  

− limitarea utilizării produselor și substanțelor chimice în practicile agricole pe terenurile care 
constituie habitatul speciilor de păsări de interes conservativ;  

− interzicerea oricărei forme de recoltare, capturare, distrugere sau vătămare a exemplarelor 
de păsări de interes conservativ aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 
biologic;  

− interzicerea deteriorării sau distrugerii locurilor de reproducere sau adăpost a speciilor de 
păsări.   
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