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POSIBILE SITURI NATURA 2000 ÎN JUDE�UL DOLJ 
 

POSSIBLE NATURA 2000 SITES IN DOLJ COUNTY 
CORINA VI�AN  

 
Abstact 
In order to set up the European Ecological Network Natura 2000 in Dolj County, 10 sites of Community 

Importance according to the Habitats, Directive (Directive 92/43/EEC concerning the Conservation of Natural Habitats 
and of the Wild Fauna and Flora) and 7 Special Protection Areas have been proposed, build up according to the Birds, 
Directive (Directive 79/409/EEC concerning Wild Birds, Conservation). 
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INTODUCERE 

 
Natura 2000 este o re�ea ecologic� de arii naturale protejate format� din : arii speciale de conservare (Special 

Areas of Conservation, SAC ) - Constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE privind Conservarea 
Habitatelor Naturale �i a Faunei �i a Florei S�lbatice) �i Arii de protec�ie special� avifaunistic� (Special Protected 
areas, SPA) constituite conform Directivei P�s�ri (Directiva 79/409/CEE referitoare la conservarea p�s�rilor s�lbatice). 

Scopul Re�elei Natura 2000 este s� opreasc� declinul biodiversit��ii prin conservarea pe termen lung a celor 
mai valoroase �i periclitate specii �i habitate de interes european. 

Natura 2000 are ca obiective identificarea, men�inerea �i refacerea arealelor cheie pentru protejarea speciilor de 
faun� �i flor� s�lbatic�, precum �i coridoarele de leg�tur� dintre acestea, ce fac posibil� migra�ia �i schimbul între 
popula�iile diferitelor habitate. 

Odat� cu amplasarea re�elelor ecologice trebuie delimitate zonele de reconstruc�ie ecologic� de exemplu: 
cursuri de ap�, zone umede, p�duri, perdele forestiere. Înfiin�area acestei re�ele în statele membre ale Uniunii Europene 
a întâmpinat rezisten�a proprietarilor de terenuri, care au v�zut în desemnarea arealelor protejate o atingere a propriilor 
interese. 

Natura 2000 se poate integra în infrastructura local� inducând efecte pozitive prin practicarea unei exploat�ri 
durabile a resurselor naturale. Func�ionarea re�elei ecologice pan – europene este viabil� datorit� acordurilor, 
conven�iilor, directivelor mondiale, pan–europene �i regionale. 

Strategia na�ional� privind biodiversitatea descrie elementele �i importan�a diversit��ii biologice a României �i 
propune ac�iunile necesare pentru conservarea diversit��ii biologice �i utilizarea durabil� a componentelor sale, iar 
principalele obiective sunt: 

- dezvoltarea cadrului juridic �i consolidarea capacit��ilor institu�ionale 
- organizarea re�elei na�ionale de arii protejate �i asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor 

naturale �i conserv�rii diversit��ii biologice 
- conservarea in–situ �i ex-situ a speciilor amenin�ate, endemice �i/sau rare, precum �i a celor cu valoare 

aconomic� ridicat� 
- integrarea Strategiei Na�ionale pentru Conservarea Diversit��ii Biologice �i utilizarea durabil� a 

componentelor sale în Strategia na�ional� precum �i în strategiile, planurile, programele �i politicile sectoriale �i locale 
- protec�ia, conservarea �i refacerea diversit��ii biologice terestre �i acvatice existente în afara ariilor protejate 
- protec�ia, conservarea �i refacerea diversit��ii biologice specifice agrosistemelor prin aplicarea tehnologiilor 

favorabile unei agriculturi durabile 
- formarea speciali�tilor �i educarea publicului pentru în�elegerea necesit��ii conserv�rii diversit��ii biologice �i 

utiliz�rii durabile a componentelor sale 
- implicarea ONG-urilor �i a comunit��ilor locale în programe �i ac�iuni de protec�ie, conservare �i refacere a 

diversit��ii biologice 
- dezvoltarea programelor speciale de cercetare �i monitorizare pentru cunoa�terea st�rii diversit��ii biologice. 

 
IMPORTAN�A RE�ELEI NATURA 2000 LA NIVELUL ROMÂNIEI 

 
România de�ine cea mai mare diversitate biogeografic� din Europa comparativ cu ��rile Uniunii Europene �i cu 

celelalte ��ri candidate. Este situat� în centrul geografic al Europei �i este singura care de�ine 5 din cele 11 regiuni 
biogeografice recunoscute oficial de Uniunea European�, iar 2 sunt prezente doar pe teritoriul României (stepic� �i 
pontic�): 

� alpin� 23% din suprafa�a ��rii 
� continental� 53% din suprafa�a ��rii 
� panonic� 6% din suprafa�a ��rii 
� pontic� 1% din suprafa�a ��rii 
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� stepic� 17% din suprafa�a ��rii 
În privin�a faunei, 60% din popula�ia de ur�i, 40% din popula�ia de lupi �i 50% din popula�ia de râ�i a Europei 

se g�se�te pe teritoriul României. 
Natura 2000 este una din contribu�iile importante ale Europei la conservarea global� a naturii �i acest program 

eviden�iaz� atât importan�a stabilirii de re�ele ecologice similare în alte regiuni cât �i programe de cooperare 
interna�ional� privind conservarea naturii. 

Re�eaua este vital� pentru calitatea vie�ii noastre �i reprezint� o surs� pentru recreere, educa�ie �i cercetare 
�tiin�ific�. 

Pentru a avea succes, programul Natura 2000 are nevoie de sus�inerea cet��enilor României, mai ales de cea a 
localnicilor �i a proprietarilor de terenuri. De asemenea, va avea nevoie de participarea lor la luarea deciziilor privind 
punerea în practic� a procedeelor de conservare �i de administrare a zonelor implicate în program. 

Multe dintre habitatele valoroase ale României sunt rezultatul folosirii tradi�ionale a terenurilor �i procesul 
destinat conserv�rii lor depinde de men�inera practicilor tradi�ionale. 

Implementarea Re�elei Natura 2000 se realizeaz� în urm�toarele etape: 
- Într-o singur� etap� pentru Ariile de Protec�ie Special� avifaunistic� prin declararea lor la nivel na�ional �i 

comunicarea listei cu situri la Comisia European� 
- În trei etape pentru Ariile Speciale de Conservare �i anume: 
1.  Elaborarea listei poten�ialelor situri de importan�� comunitar� �i înaintarea acestora Comisiei Europene 
2.  Selectarea listei cu situri de importan�� comunitatar� prin negocierea acestora în cadrul unor seminarii 

biogeografice ( ce au loc pentru fiecare regiune biogeografic� în parte) la care particip� reprezentan�i ai Comisiei 
Europene, ai Guvernelor ��rilor implicate �i a ONG – urilor. 

3.  Siturile de importan�� comunitar� devin Arii Speciale de Conservare dup� recunoa�terea statutului lor de 
c�tre Comisia European� �i se declar� prin Hot�râre a Guvernului, constituindu-se Re�eaua Natura 2000. 

La nivelul jude�ului Dolj exist� un num�r de 10 poten�iale situri de importan�� comunitar� (SCI) propuse  
având la baz� Directiva Habitate �i un num�r de 7 poten�iale arii de protec�ie avifaunistic� (SPA) propuse conform 
Directivei P�s�ri. Siturile de importan�� comunitar� propuse în jude�ul Dolj sunt urm�toarele: Bratovoie�ti, Ciuperceni – 
Desa, Dunele D�buleni ( La „Cetate”), P�durea Z�val, Coridorul Jiului, P�dure Brani�tea – Bistre�, P�durea Bucov��, 
Poiana Bujorului din P�durea Pleni�a, Rezerva�ia Natural� Lunca Dun�rii Inferioare Sectorul Calafat – Rast, Rezerva�ia 
Natural� Lunca Dun�rii Inferioare Sectorul Cetate – Maglavit 

Cele 7 posibile Arii Speciale de Protec�ie Avifaunistic� (SPA) sunt urm�toarele: Bistre�, Calafat – Ciuperceni – 
Dun�re, Confluen�a Jiu – Dun�re, D�buleni – Grinduri, Maglavit, P�durea Radomir, Lunca Dun�rii Inferioare Sectorul 
Gârla Mare (km 840) – C�l�ra�i (Km 355). 

În cazul Ariilor Speciale de Protec�ie Avifaunistic� lista de propuneri s-a incheiat pe data de 31 august 2006, 
urmând ca o comisie de speciali�ti constituit� la nivel na�ional s� valideze siturile care corespund criteriilor pentru care 
au fost propuse pân� la data de 15 octombrie 2006, iar lista va fi trimis� Comisiei Europene. 

În cazul Siturilor de Importan�� Comunitar� lista de propuneri se va închide pe data de 30 octombrie 2006 
urmând ca o comisie de speciali�ti s� valideze lista la nivel na�ional cu posibile Situri de importan�� comunitar� pân� la 
data de 7 decembrie 2006. 

Aceast� list� va fi trimis� Comisiei Europene în vederea recunoa�terii statutului lor de c�tre aceasta, iar dup� 
validarea de c�tre Comisia European� , siturile de Importan�� Comunitar� vor deveni Arii Speciale de Conservare. 

Europa se dezvolt� tot mai mult, iar acest lucru aduce oamenilor avantaje, dar �i inconveniente. Un risc este 
acela de a deveni un continent tot mai artificial. Natura 2000 este solu�ia prin care Europa se str�duie�te s� î�i p�streze 
natura în toat� diversitatea ei actual� �i s� promoveze activit��i economice care nu d�uneaz� biodiversit��ii. Am putea 
spune c� Natura 2000 încearc� s� împace dou� nevoi ale oamenilor, ambele vitale: nevoia de a câ�tiga venituri �i nevoia 
de a p�stra natura vie. 

Este posibil s� le avem pe amândou� dac� suntem suficient de în�elep�i. 
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