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Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani sărbătorește
Ziua Internațională a Diversității Biologice

Tema aleasă în acest an pentru marcarea Zilei Internaționale a Diversității
Biologice este: Building a shared future for all life /„Construind un viitor comun
pentru toate tipurile de viața”. Tema evidențiază necesitatea conservării și protejării
diversității biologice, care constituie răspunsul la mai multe provocări ale dezvoltării
durabile. De la problemele din cadrul naturii la cele climaterice, problemele ce țin de
sănătate, securitate alimentară și apă, de asemenea și cele cu privire la mijloacele de trai
durabile, biodiversitatea este baza pe care ne putem reconstrui un viitor mai bun.
Biodiversitatea este fundamentală pentru planetă și oameni
În județul Botoșani există o biodiversitate bogată, reprezentată de habitate naturale,
specii de plante și animale sălbatice unele protejate, cu valoare ridicată de conservare, iar
altele care pot fi exploatate, cu măsuri speciale de management. Dintre speciile de floră
protejate amintim papucul doamnei, laleaua pestriță, angelica, rușcuța de primăvară.
Speciile de faună protejate sunt mai bine reprezentate și amintim dintre aceastea speciile
de păsări răpitoare acvila de câmp, acvila țipătoare mare, șorecarul încălțat, codalbul,
acvila mică, vânturelul de seară, speciile de carnivore strict protejate ca pisica sălbatică,
specii de amfibieni și reptile - broasca țestoasă de apă, tritonul cu creastă și altele.
Speciile cele mai valoroase din punct de vedere conservativ le putem observa în
ariile naturale protejate, care sunt eșantioane reprezentative pentru flora și fauna sălbatică
a județului. Pe teritoriul județului Botoșani sunt declarate arii naturale protejate cu o
suprafață de 527,91 km2, reprezentând cca 10% din suprafața județului (498569 ha).
Pentru marcarea Zilei Internaționale a Diversității Biologice, Agenția pentru
Protecția Mediului Botoșani organizează o campanie de informare și conștientizare în
unități de învățământ din județ și două acțiuni de monitorizare a speciilor de faună
sălbatică din situl Natura 2000 Dorohoi-Șaua Bucecei.
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