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.
Rețeaua Natura 2000 a fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea bogățiilor naturale pe termen
lung și pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice durabile.

Aflată în aria protejată specială de
conservare
Coridorul
Jiului,
comuna
DRĂGUȚEȘTI are în zona sa habitate protejate
de pădure. Pe Dealul Branului, de la nordul la
sudul acestuia, pe versanții mai expuși la lumină
și căldură gasim Păduri de stejar cu carpen de
tip Galio-Carpinetum în alternanță cu Păduri de
fag de tip Asperulo – Fagetum care preferă văile
umbrite și dealurile înalte. Aceste habitate
forestiere se întrepătrund, fiind mai greu de
delimitat.

Pădurile cu lemn mort și pădurile bătrâne de cvercete cu arbori izolați
reprezintă ”casa” ideală pentru rădașcă, specie silvicolă consumatoare de lemn aflat
într-un grad avansat de descompunere.
Suntem tentați să nu dăm mare importanță insectelor, dar dacă întâlniți în cale RĂDAȘCA vă rugăm să o octrotiți, este specie protejată!
Tot aici întâlnim o specie protejată de amfibian, Bombina variegata cunoscuta sub denumirea populara de buhai de balta cu burta galbenă
Bombinele sunt broaște mici, cu o lungime obișnuită a corpului
ce nu depășește 70–80 mm. Partea inferioara este galbena marmorată
cu pete negre și uneori cu puncte albe. Vârfurile degetelor sunt galbene.
Se hrănesc cu insecte, viermi și moluște. Hibernarea are loc în pământ
sau nămol începând cu lunile octombrie-noiembrie.
Această broscuță poate fi observată în ochiuri de apă din etajul
submontan până la 1500 m. altitudine. A fost localizată în judeţul Gorj
în partea de nord a sitului Coridorul Jiului în Pădurea Dealul Branului.
zona Deleni şi Valea Stricata.
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

