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Pădurea Făget
• Apare ca pădure pe ridicarea
topografică iozefină
• Din punct de vedere geografic
se caracterizează prin:
• altitudine în intervalul 650-740
metri
• pantă medie 9 grade
• expoziție vestică și sud vestică

Pădurea Făget
• Speciile de arbori dominante sunt:
carpen (Carpinus betulus), fag (Fagus
sylvatica) și gorun (Quercus petraea)
• Alături de Acer pseudoplatanus, Tilia
cordata, Populus sp, Salix sp., Cerasus
avium
• Carpenul și fagul sunt specii distribuite
relativ uniform în timp ce gorunul este
mai mult grupat
• Această pădure este alcătuită din peste
15 specii de arbori nativi, incluzând
însă și pâlcuri plantate de Larix decidua
și Pseudotsuga menziesii

Pădurea Făget
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Servicii ecosistemice în Pădurea Făget

Alte valori: valori de existență, valori de opțiune, valori de moștenire, valoare de asigurare, valori relaționale. Acestea sunt
strâns legate de reziliența sistemului social-environmental.

Servicii ecosistemice de provizie
Plantație de douglas – în special servicii de provizie
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Servicii ecosistemice de reglare

În această categorie intră reglarea climatului, calitatea aerului, controlul eroziunii solului, reținerea și purificarea
apei, polenizare, biodiversitate, descompunerea materiei organice, controlul unor dăunători (păsări insectivore,
cucul, ciocănitorile) contribuții la sănătatea oamenilor (prin relaxare, diminuare stres)
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Servicii ecosistemice culturale
Poteci pe unde oamenii aleargă, se plimbă, biking arbori modificați cultural, habitate create pe urma unor
activități, educație, relaționare cu natura.

Bălți temporare de-a lungul drumurilor
forestiere. Acestea reprezintă un
habitat cheie pentru specii de
amfibieni de importanță internațională.
Existența acestor bălți se datorează
activităților umane. Astfel de drumuri
sunt utilizate pentru activități
recreative cum ar fi drumeția sau
ciclismul

Arborii bătrâni în crâng reprezintă rezultatul unor
practici forestiere tradiționale, dar sunt și elemente
cheie pentru biodiversitate. Aceste zone de crâng au o
valoare ridicată din punct de vedere educațional,
istoric, cultural și biologic. Acești arbori reprezintă
”memoria pădurii”.

Priorități strategice
A. Servicii ecosistemice provizie (ciuperci, fructe de pădure și plante medicinale)
▪ Îmbunătățirea practicilor de cules prin controlul perioadei și cantităților recoltate
în vederea menținerii diversității speciilor

▪ Creșterea gradului de conștientizare privind recoltarea sustenabilă
B. Servicii ecosistemice de reglare
• Conservarea biodiversității se va realiza prin dezvoltarea unei strategii integrate
de conservare.
• menținerea bălților temporare dezvoltate de-a lungul drumurilor forestiere
• menținerea zonelor cu biodiversitate ridicată, inclusiv a unor elemente de
peisaj cheie cum ar fi zone umede, arbori bătrâni, arbori scorburoși sau
uscați
• identificarea și promovarea proceselor ecosistemice naturale care
contribuie la biodiversitate naturală/nativă ridicată
C. Servicii ecosistemice culturale
• Dezvoltarea turismului și a zonelor de recreere prin instalarea unei infrastructuri
de vizitare cu impact minim. Această infrastructură include:
- piste de biciclete și suport pentru un ciclism în armonie cu natura
- poteci tematice cu afișaj despre elementele naturale și culturale importante
- organizarea de evenimente de promovare a zonei și a importanței naturii în
furnizarea serviciilor ecosistemice (inclusiv științifice, educaționale)

Mulțumim pentru atenție

