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Ziua Internațională a Diversității Biologice

Tema aleasă în acest an pentru marcarea Zilei Internaționale a Diversității
Biologice, „Soluțiile noastre sunt în natură”, este menită să sublinieze speranța,
solidaritatea și importanța de a lucra împreună la toate nivelurile pentru a construi un
viitor al vieții în armonie cu natura.
Măsurile necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii cu COVID 19 nu ne permit în
acest an să desfășurăm acțiunile de informare/conștientizare ca în anii precedenți, dar
suntem convinși că publicul larg din județul nostru a înțeles până acum că protejarea
biodiversității este soluția pentru asigurarea unui viitor durabil.
Pierderea biodiversităţii reprezintă cea mai gravă ameninţare la adresa mediului la
scară mondială, alături de schimbările climatice şi atrage după sine pierderi substanţiale
la nivelul economiei şi a calităţii vieţii. Din cele 5 bioregiuni existente pe teritoriul
României, județul Botoșani este situat integral în bioregiunea continentală.
În județul Botoșani există un număr de 27 arii naturale protejate de interes
județean, național și comunitar care adăpostesc numeroase specii de floră și faună
protejate, precum și habitate naturale de interes național și comunitar.
În siturile Natura 2000 tip SCI din judeţul Botoșani, conform Formularelor
standard ale siturilor Natura 2000, există:
- 5 specii de floră nominalizate în Anexa nr 2 a Directivei Habitate: Cypripedium
calceolus, Iris aphylla ssp. hungarica, Angelica palustris, Crambe tataria, Echium
russicum. În siturile Natura 2000 din județul Botoșani, conform datelor din Formularele
standard ale siturilor Natura 2000, există:
- 15 specii de animale sălbatice de interes comunitar nominalizate în anexa 2 a
Directivei Consiliului 92/43/CEE: Spermophilus citellus, Emys orbicularis,Triturus
cristatus, Bombina bombina, Bombina variegata, Aspius aspius, Gobio kessleri, Cobitis
taenia, Sabajenewia aurata, Lucanus cervus, Myotis myotis, Arytrura musculus, Morimus
funereus, Barbus meridionalis, Unio crassus.
-59 specii de păsări de interes comunitar menționate în anexa 1 a Directivei
Consiliului 2009/147/EC dintre care menționăm: Phalacrocorax pygmaeus, Ciconia
ciconia, Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta,
Egretta alba, Ardea purpurea, Cyconia nigra, Branta ruficollis, Aquila pomarina,
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Aquila clanga, Cygnus olor, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Fringilla
coelebs,Coracias garrulus, Gavia stellata, Gavia arctica, Falco columbarius, Falco
vespertinus, Picus canus, Chlidonias niger, Tringa glareola, Sterna hirundo, ș.a.

Imagini din siturile Natura 2000:ROSPA0058 Lacul Stanca Costesti,
ROSPA0049Iazurile de pe valea Ibanesei Baseului Podrigai, ROSCI0141Padurea
Ciornohal și Rezervatia Bucececa Baltile Siretului.
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