
Ce doreste sa realizeze acest 
proiect? 

 
O VIZIUNE PENTRU 
VIITOR 
Acest proiect face parte din programul de 
granturi mici al Fundatiei Rufford Maurice 
Laing din Marea Britanie. El reprezinta 
viziunea unui grup de tineri cercetatori si 
iubitori ai naturii si s-a nascut din dorinta 
de a promova un echilibru intre protejarea 
naturii in Muntii Rodnei si imbunatatirea 
nivelului de trai in comunele din zona.  

Proiectul are la baza urmatoarele idei: 

1.Cadrul natural actual al Muntilor 
Rodnei este rezultatul evolutiei biologice si 
al influentei omului asupra naturii. 

2.Trebuie sa protejam natura pentru a 
ne oferi noua si urmasilor nostri 
posibilitatea de a prospera pe plan spiritual, 
cultural si economic.  

3. Omul face parte din natura care-l 
inconjoara si are dreptul si datoria de a 
folosi cu intelepciune resursele naturale. 

Asa cum arata si titlul programului din care 
face parte, acesta este un proiect mic, 
desfasurandu-se doar pe o perioada de un an. 
De aceea, echipa de implementare a ales 
sa-si concentreze eforturile asupra unei 
singure commune – Maieru – urmand ca 
la incheierea proiectului sa fie cautate 
fonduri care sa permita continuarea si 
extinderea lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multumim Primariei Maieru si 
locuitorilor comunei pentru sprijinul 

acordat  

 

 

 

Contactati-ne pentru mai multe 
informatii: 

Alina Szabo, lider proiect 
Mobil: 0746336698 
alinasza@yahoo.com 

 
Claudiu Iusan, coordonator cercetare 

si educatie ecologica 
Mobil: 0742886962 

iusan2000@yahoo.com 
 

Proiectul “Muncind cu Elevii 

si Proprietarii de Padure 

pentru Conservarea 

Biodiversitatii si 

Imbunatatirea Conditiilor de 

Trai in Muntii Rodnei” 

2005 - 2006 

Obiectivele proiectului: 

1. Realizarea unui studiu ecologic 
comparativ intre o zona de 
padure aflata inafara Parcului 
National Muntii Rodnei si una 
aflata in parc. 

2. Educatie ecologica – prin 
realizarea de materiale care sa 
raspunda cerintelor locale si prin 
antrenarea elevilor din comuna 
Maieru in activitati practice si 
atractive. 

3. Colaborarea cu Primaria Maieru 
si Consiliul Local – pentru 
dezvoltarea unei strategii de 
obtinere a unor venituri 
aditionale pentru comunitate 
care sa aiba in vedere protejarea 
naturii. 

Proiect finantat de catre  
Fundatia Rufford Maurice Laing 

Impreuna putem 

crea o lume mai 

buna! 



CE ESTE 

BIODIVERSITATEA? 

Biodiversitatea, sau diversitatea biologica, 
reprezinta varietatea lumii vii, incluzand toate 
speciile precum si relatiile dintre ele.  

 

 

 

 

 

Lychnys nivalis – opaitul Muntilor Rodnei 

Diversitatea de specii care ne inconjoara mentine 
viata si ne ofera cele necesare traiului. Exista 
specii care se gasesc doar in anumite zone.  De 
exemplu, Muntii Rodnei se mandresc cu 
“opaitul Muntilor Rodnei” planta care nu se mai 
gaseste nicaieri altundeva in lume. 
Biodiversitatea este o bogatie a noastra, a 
tuturor! 

CE INSEAMNA 
CONSERVAREA 
BIODIVERSITATII? 

Conservarea biodiversitatii se refera la protejarea 
naturii si la folosirea cu intelepciune a resurselor 
naturale.  

O modalitate de protejare a naturii o reprezinta 
crearea de arii protejate (de exemplu parcurile 

nationale) unde interventia omului este limitata; 
dar la fel de important pentru mentinerea 
biodiversitatii, in special in zonele de padure, 
este  modul in care gospodarim aceasta bogatie. 

Brad cu licheni 

DE CE ESTE IMPORTANT 
SA CONSERVAM 
BIODIVERSITATEA? 

Ariile protejate ocupa o suprafata mica si ca 
urmare, o foarte mare parte a biodiversitatii se 
gaseste in zone de ‘productie’ sau de utilizare a 
resurselor naturale. Orice interventie umana are 
consecinte in ceea ce priveste numarul si felul 
speciilor pe care le gasim aici.  

 

 

 

 

Ne putem gandi la biodiversitate ca la un zid in 
care fiecare caramida reprezinta o specie, 

mortarul fiind legaturile dintre specii. Putem 
distruge o caramida din cand in cand, dar in final 
intregul zid se va prabusi.  

In momentul in care padurea este faramitata sau 
saraca in specii nu-si mai poate indeplini rolurile 
sale si nu ne mai poate feri de alunecari de teren 
sau inundatii.  

REALIZARI IN CADRUL 
PROIECTULUI RUFFORD SI 
PLANURI DE VIITOR 

 
In septembrie 2005  s-a realizat un studiu asupra 
micromamiferelor (chitcani, soareci, parsi) in 
zonele Gagi  (apartinand comunei Maieru) si 
Izvorul Rosu (in interiorul Parcului National 
Mntii Rodnei), pentru a incerca sa se determine 
daca si care ar fi diferentele in ceea ce priveste 
diversitatea si distributia acestui grup in zone 
gospodarite diferit. Acest studiu va fi reluat in 
primavara 2006 impreuna cu elevi ai scolii din 
comuna. Tot in 2006 vor fi organizate ateliere de 
lucru pentru a analiza rezultatele si pentru a 
cauta surse alternative de venit pentru comuna 
care sa ajute si localnicii si viata salbatica.  

 

 

 

 

 

Muscardinus avellanarius – pars de alun 


