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Ce este reţeaua NATURA 2000?
Reţeaua ecologică Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate
care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale 
de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci şi
pentru menţinerea acestor bogăţii naturale pe termen lung, pentru a asigura 
resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Ce înseamnă arie naturală protejată?
Este o zona terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi 
având un regim special de ocrotire  şi conservare, în care există specii de plante  şi
animale sălbatice, elemente  şi formaţiuni biogeografie, peisagistice, geologice, 
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau 
culturală deosebită.

Pădurea Goroniște este arie naturală protejată!

Beneficiile comunităţilor din ariile protejate

NU UITA! PROTEJEAZĂ PĂDUREA!

INFORMAŢII UTILE

Ariile protejate şi localnicii se pot ajuta reciproc. Comunităţile locale pot avea atât
avantaje financiare cât şi de alte tipuri de pe urma ariilor protejate iar zona se 
poate dezvolta durabil (creşterea economiei locale prin noi surse de venit şi locuri
de muncă).

Valorile protejate în Pădurea Goroniște
Situl de interes comunitar Pădurea Goronişte a fost desemnat arie naturală 
protejată ca parte integrantă a  rețelei europene de arii naturale protejate
Natura 2000 în 2007 prin O.M. 1964 modificat în 2011, suprapunându-se peste
RN 2.179 “Pădurea cu narcise de la Goronişte”, declarată rezervaţie naturală 
de interes naţional prin Legea 5/2000 (care se bazează pe o decizie mai veche a 
Consiliului Popular nr. 261 din 1971,  decizia HCJ nr. 19 / 1995). având ca 
obiective de  conservare speciile de interes comunitar, Păduri ripariene mixte 
cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, 
specia de amfibieni Bombina bombina (buhaiul de baltă cu burtă roşie), specia
de amfibieni Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burtă galbenă) şi 
specia  de amfibieni Triturus cristatus  (tritonul cu creastă). 
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NU UITA! PROTEJEAZĂ PĂDUREA!

SFATURI PRACTICE

Cum puteţi ajuta aria naturală protejată Pădurea 
Goroniște ?

Furnizarea produselor alimentare și lemnoase certificate

Dezvoltarea abilităţilor comerciale pentru a veni în întâmpinarea turiştilor
(ecoturism) și crearea de noi locuri de muncă (agricultură organică)

Dezvoltarea infrastructurii

Conservarea patrimoniului natural şi cultural local

Reducerea poluării

Cum puteţi “profita” de beneficiile ariei protejate?

Protejaţi plantele şi animalele. Nu tăiaţi copacii!

Nu lăsaţi animalele să păşuneze excesiv în rezervaţie.

Nu smulgeţi plantele cu tot cu rădăcină.
Nu faceți focul în locuri nepermise.

Nu aruncați plastic, hârtii sau alte ambalaje și reziduri menajere în pădure. 
Acestea poluează mediul înconjurător (apele, aerul, solul).
Ajutați la acțiunile de reîmpădurire și curățare a zonei.

Folosiți drumurile și cărările pentru deplasare.

Practicați turismul doar în locurile special amenajate.

În siturile Natura 2000 vor fi permise activităţi agricole tradiţionale, unele dintre
acestea necesare pentru menţinerea peisajelor (de exemplu, pajiştile montane), 
cultivarea şi obţinerea produselor ecologice - legume,
fructe, produse lactate, sucuri de fructe - activităţi de 
vânatoare şi pescuit, cu condiţia ca siturile Natura 2000 să 
îşi păstreze obiectul conservării. Exploatarea terenurilor 
agricole nu trebuie să conducă însă la degradarea sau 
distrugerea habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi
animale de interes comunitar, pentru care zona a fost 
declarată sit Natura 2000. Nu vor fi permise în zonele 
protejate construcţiile şi lucrări de infrastructură care 
afectează habitatele/speciile pentru care zona a fost 
declarată sit Natura 2000. Excepţie fac acele lucrări care 
sunt importante pentru siguranţa oamenilor sau de
importanţă naţională.



Pădurea inseamnă viață. Ai grijă de ea!
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