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REGIUNEA SUD- EST – caracteristici generale

 Suprafaţa: 35731,64 km2 (aproximativ 15% din suprafaţa României) - a
doua ca mărime din România
 Localizare: partea sud-estică a României: între 43º 46’ şi 46 º 10’
latitudine nordică şi între 26º 22’ şi 29º 31’ longitudine estică
 Componenţa: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea
 Graniţă comună cu: Bulgaria(S); Republica Moldova şi Ucraina(N- E);
Regiunea Sud-Muntenia(S şi S-V); Regiunea Centru(V); Regiunea Nord(N) şi
graniţă naturală cu Marea Neagră la est pe o lungime de 245 km.
 Are aproape toate formele de relief din România
 Valoare deosebită a diversităţii biologice.
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Arii naturale protejate din Regiunea Sud- Est –
caracteristici generale
Tipurile de arii naturale protejate la nivelul
Regiunii Sud- Est
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Parcul Naţional Munţii Măcinului (S= 18546 ha)
•a fost constituit în scopul conservării şi valorificării ştiinţifice şi turistice a
acestei zone unice în Europa ca urmare a interferenţei tipurilor de
ecosistemice danubiano-pontice, submediteraneene, pontico-sarmatice
şi central europene;
•găzduieşte o biodiversitate unică şi extrem de bogată – bogăţia floristică
este comparabilă cea a insulelor Creta şi Corsica;
•Munţii Măcinului reprezintă cea mai veche formaţiune geologică din
ţară;
• 27 de specii si subspecii de plante endemice;
•cea mai importantă zonă de cuibărit pentru păsările răpitoare din
România (şerparul (Circaetus gallicus), şoimul dunărean(Falco
cherrung);
•un important loc de pasaj pentru păsările migratoare;
•o parte din insectele găsite în Munţii Măcinului sunt noi
pentru ştiinţă.

Parcul Natural Putna Vrancea
(S= 38204 ha- 41,32% din suprafaţa Munţilor Vrancei)

•constituit în baza studiului de fundamentare ştiintifică
întocmit în cadrul Proiectului LIFE02NAT/RO/8576
“Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul
Vrancea”
• constituie elementul cheie pentru protecţia si conservarea
populaţiei viabile de urs, lup şi râs din cadrul Reţelei
ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul
Vrancea

•14 tipuri de habitate de interes comunitar
• populaţii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos,
Canis lupus şi Lynx lynx
•Cca. 80% din suprafaţă – habitate forestiere
• 19,23% din suprafaţa parcului - arii protejate şi zone de conservare
specială

Parcul Natural Lunca Prutului Inferior (S= 8247 ha)

•se află situat în estul judeţului Galaţi, la graniţa cu
Republica Moldova;
•reprezintă poarta de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta
Dunării;
•se află pe traseul unor coridoare majore de migraţie ale
păsărilor care cuibăresc pe teritoriul Eurasiei;
•zonă naturală de o mare valoare ştiinţifică, cu rol de
conservare a biodiversităţii;
•are un rol de tampon şi control al inundaţiilor în zonă.

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei (S= 20460 ha)

 zonă umedă de interes internaţional (sit RAMSAR);
 conservă importante valori ecologice, fiind o importantă
componentă a Sistemului Dunării Inferioare, situat în amonte
de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;
 este singura zonă rămasă în regim hidrologic natural (zona
inundabilă) după indiguirea în proporţie de 70% a fostei Bălţi
a Brăilei şi crearea incintei agricole Insula Mare a Brăilei;
 8 tipuri de habitate de interes comunitar incluse în anexele
Directivei 92/43/CEE Habitate, floră şi faună.

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (S= 580 000 ha)

- Una dintre cele mai întinse zone umede din lume, în
special ca habitat al pãsãrilor de apã
- Unica deltă din lume declarată, în întregime, rezervaţie
a biosferei
- Cea mai întinsã zonă de stufarişuri compacte din lume
30 tipuri de ecosisteme
- Peste 5 500 specii de florã şi faunã

- Cea mai mare parte a populaţiei europene de pelican
comun Pelecanus onocrotalus şi pelican creţ Pelecanus
crispus
- 60% din populaţia mondială de cormoran mic
Phalacrocorax pygmeus
- 50% din populaţia mondială de gâsca cu gât roşu Branta
ruficollis
- Aprox. 15 000 de locuitori - în 25 de aşezări umane
(incluzând un singur oraş)

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – patrimoniu mondial
-Inclusă în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în
cadrul Programului MAB- UNESCO(1990)
- Declarată ca zonă umedă de importanţă internaţională,
mai ales ca habitat al păsărilor de apă - Convenţia Ramsar
(1990)
- Inclusă în Lista Patrimoniului Universal Cultural şi Natural
UNESCO (1990)
-Diploma Europeană pentru arii protejate (2000 şi 2005)

Reţeaua Natura 2000 în Regiunea Sud- Est(I)
• 4 bioregiuni: alpină, continental, stepică, pontică
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Reţeaua Natura 2000 în Regiunea Sud- Est(II)
• 53 situri de importanţă
comunitară (SCI), propuse
în baza Directivei Habitate
•O.M. nr. 1964/2007 privind
instituirea regimului de arie
naturală protejată a Siturilor de
Importanţă Comunitară ca parte
integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în
România

• 34 arii de protecţie
avifaunistică(SPA), propuse în
baza Directivei Păsări
H.G. nr. 1284/2007 privind
declararea Ariilor de
Protecţie Specială
Avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în
România
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Reţeaua Natura 2000 în Regiunea Sud- Est(III)
Beneficii pentru ecosistem:
 Conservarea diversităţii
biologice, a habitatelor
naturale, a speciilor de floră şi
faună sălbatică
- Menţinerea rezervelor de apă;
- Reducerea eroziunii solului;
- Evitarea inundaţiilor,
alunecărilor de teren şi a
viiturilor;
- Evitarea şi reducerea de
costuri pentru mediu

Beneficii socio – economice:
- Promovarea tezaurului natural şi
cultural;
- Producerea şi promovarea de
branduri locale;
- Dezvoltarea eco- turismului;
- Creerea de noi locuri de muncă;
- Noi oportunităţi pentru educaţie,
infrastructură, sănătate, etc.
- Investiţii noi şi atragerea de noi
fonduri

Un sit Natura 2000 este mai mult decât o arie de protectie pentru specii
şi habitate - el poate juca un rol foarte important în dezvoltarea socioeconomică a comunităţii locale sau regionale.

„Am primit lumea ca o moştenire pe care nu-i
îngăduit nimănui să o deterioreze, ci pe care
fiecare generaţie are obligaţia să o lase mai bună
posterităţii”
Joseph Joubert
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Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
OI-POS Mediu Regiunea Sud-Est
Galati - Str. Portului nr. 23, cod 800025
tel. 0236 325 325, fax: 0236 325 515
e-mail: instrumente.structurale@mediuse.ro
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