
Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului, situat de-a lungul cursului mijlociu și inferior al Jiului, include unul dintre cele mai reprezentative 

eșantioane relictare de luncă europeană puțin alterată și este parte integrantă a rețelei ecologice europene NATURA 2000 în România, principalul 

instrument al Uniunii Europene pentru conservarea favorabilă a naturii.  

Pe cursul Jiului, unul din cele mai importante râuri din România, înoată specii de pești pentru care au fost stabilite măsuri de protecție, 

cunoscute sub denumirea de porcusor de nisip, porcusor de ses,  boarță, pietrar/fusar mare, zvarluga, dunărița.  

Aflată în aria protejată specială de conservare Coridorul Jiului, comuna 

BREASTA are în zona sa habitate protejate: Păduri de salcie albă și plop 

alb, Păduri balcano-panonice de cer și gorun, Păduri mixte de luncă,  

Fânețe de joasă altitudine, Pajiști aluviale ale văilor râurilor, Lacuri 

eutrofe naturale.  

Foarte important de știut este faptul că 

aceste habitate sunt populate de specii de 

mamifere protejate precum VIDRA  

sau POPÂNDĂUL.  

FLUTURELE AURIU, specie protejată,  valoroasă și demnă de conservare se 

regăsește în luminişurile de pădure sau în pajiștile calcaroase. Fluturii sunt indicatori ai unui mediu sănătos și a ecosistemelor sănătoase: zonele 

bogate în fluturi și molii sunt bogate în alte nevertebrate. Acestia oferă împreună o mulțime de beneficii de mediu, inclusiv polenizare și controlul 

dăunătorilor naturali. PROTEJAȚI FLUTURII!!! SUNT UN ELEMENT IMPORTANT AL LANȚULUI TROFIC!!!! 

 

Ariile naturale protejate pot fi admirate, vizitate, străbătute, respectând următoarele reguli: 

- Depozitarea/abandonarea deșeurilor este strict interzisă! 

- Ruperea, distrugerea, respectiv colectarea de plante protejate sunt interzise!  

- Incendierea, tăierea, ruperea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a arborilor sau 

arbuștilor este interzisă! 

- Utilizați potecile deja formate! 

- Nu capturați speciile de insecte sau animale întâlnite! Pot fi specii protejate pe cale de dispariție! 

- Deranjarea animalelor sălbatice, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare este interzisă!  

- Nu perturbați liniștea prin strigăte, pocnitori sau folosirea de echipamente audio în habitatele 

protejate! 

- Este interzisă aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate și semnalizate în acest scop!  

 

Pentru orice activitate cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor din arealul sitului sau din vecinătate, este necesară 

înștiințarea administratorului  - Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj !!!! (ex: activități 

agricole, turism organizat, apicultură, pășunat, pescuit, vânătoare, recoltare de fructe, plante medicinale, ciuperci etc., propunere de 

proiecte/activități precum activități de exploatare agregate, activități silvice, proiecte de infrastructură, planuri de urbanism etc.) 

                

                 Toate acestea sunt administrate de  

         Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism și  

                        Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj 

                    www.coridoruljiului.ro 
                  e-mail:office@coridoruljiului.ro 

 

http://www.coridoruljiului.ro/

