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Ce sunt siturile Natura 2000?
Natura 2000 reprezintă o rețea ecologică
europeană de zone protejate care are ca scop
conservarea biodiversității și a patrimoniului
natural al Uniunii Europene prin protejarea unor
specii si habitate.



Ce sunt siturile Natura 2000?

Siturile Natura 2000 sunt zone esențiale pentru numeroase
specii (in special păsări, dar si plante și animale) sau tipuri de
habitate (pajisti, păduri, mlastini, ape dulci, ape sarate) de
importanță europeană deoarece sunt rare, vulnerabile sau
amenințate



De câte tipuri sunt siturile Natura 2000?

Siturile Natura 2000 sunt de două tipuri:
1) Arii Speciale de Conservare (Situri de Importanță Comunitară) – se referă la habitatele
protejate;

2) Arii de Protectie Specială Avifaunistică  - se referă la conservarea speciilor de păsări.



Ce activități se desfășoară în siturile Natura 2000?

Conservarea siturilor Natura 2000 se face în strânsă legătură cu dezvoltarea

comunităților locale. Se urmărește continuarea vieții localnicilor așa cum este ea,

ba chiar îmbunătățirea ei, dar să nu dăunează naturii. Astfel, sunt permise

activitățile agricole tradiționale, cultivarea și obținerea produselor ecologice

(legume, fructe, lactate, carne, etc), vânătoarea și pescuitul, cu condiția ca siturile

Natura 2000 să își păstreze obiectul conservării.

Nu sunt permise activități care ar putea perturba sau deteriora habitatele sau care

ar conduce la dispariția speciilor.

Se pot lua măsuri de a interveni pentru a menține speciile sau pentru a restaura

habitatele cu scopul conservării lor.
Activităţile umane sunt permise în măsura în care permit menţinerea speciilor sau a
habitatelor.



Siturile Natura 2000 in Romania
In România există in prezent 606 arii protejate de tip Natura 2000

(17,84% din suprafața țării): Acestea sunt 171 de tipul Ariilor de

Protectie Specială Avifaunistică (galben) si 435 de tipul Suprafețelor

de Importanță Comunitară (rosu).



Siturile Natura 2000 in Romania
In Romania exista, pana in prezent 585 arii protejate de tip Natura

2000. Acestea sunt



Siturile Natura 2000 in Timis
- 8 arii de protectie speciala avifaunistica cuprinse integral in

judetul Timis și alte 3 care au suprafețe cuprinse si in judetul

Timis;

Ex: Mlastinile Murani, Mlastina Satchinez, Padurea Macedonia, etc.

- 12 Situri de importanta comunitara (SCI) cuprinse integral in

judetul Timis și 3 care au suprafețe cuprinse si in judetul Timis;

Ex: Lunca Timisului, Pajistea Ciacova, Valea din Sanandrei, etc.



Mlaștinile Murani
Mlaştinile Murani se găsesc pe hotarul satului Murani (comuna Pişchia), pe o

suprafaţă de 200 de hectare. In acest sit Natura 2000 trăiesc specii deosebite de

păsări ca de exemplu egrete şi raţe sălbatice. În condiţii de iarnă blândă şi de

hrană suficientă, poposesc aici și stoluri de păsări migratoare.
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