
  

Seminar de educație pentru mediul în Școala Băiculești 

Evenimentul propriu-zis a debutat cu prezentarea sit-ului ROSPA 0062 subliniindu-se: speciile 
deținute de floră și faună, importanța sit-ului, legislația română și europeană privind 
conservarea sit-ului, domeniile de aplicare a directivelor europene, rezultatele cercetării 
științifice efectuate până în prezent.  

În cadrul prezentării au fost afișate și imagini cu 
speciile de faună, în special păsări și pești, existente 
în situl Natura 2000 ROSPA 0062. 

Abordarea consultativă a comunităților în apropierea 
cărora se află situl Natura 2000 a fost extrem de 
apreciată de participanții, mai cu seamă că 
majoritatea acestora nu știau că în comuna lor se 
află un sit protejat Natura 2000. 

În cele ce urmează sunt prezentate opiniile 
participanților în cadrul atelierelor de lucru. 

Privitor la activități și direcții admise în aria protejată, participanții au menționat ca fiind 
potrivite pentru lacul de acumulare Zigoneni următoarele: 

 Concursuri școlare 

 Ore deschise (în preajma ariei protejate) de științele naturii și de educație ecologică 

 Expoziții de fotografii cu floră și faună 

 Activități de identificare și monitorizare a speciilor 

 Servicii de petrecere a timpului liber: plimbări cu barca, amenajare plajă 

 Activități sportive  

 Activități de ecologizare a lacului și  canalului Zigoneni -Vâlcelele 

 Activități turistice și de agrement 

 Relansarea biobazei nautice de la Zigoneni și transformarea acesteia în zonă de 
agrement 

Cât privește amenințările și riscurile existente în aria protejată, participanții au menționat: 

 Braconajul, mai ales cel cu plase și vânătoarea de rațe 

 Riscul datorat poluării cu deșeuri 

 Lipsa sistemului de canalizare la nivelul comunei Băiculești 

 Inexistența în comună sau în aval a unei stații de epurare a apelor uzate  
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 Defrișările din 
apropierea sitului 

 Cultivarea 
terenurilor din 
apropierea sitului 

 Activități de 
prelucrare a 
lemnului în comună 

 Extinderea 
intravilanului 

Dintre oportunitățile 
existente, participanții au 
menționat implicarea 
comunei Băiculești în 
proiecte județene și 
municipale strategice 
privind managementul deșeurilor, dezvoltarea sistemului de aducțiune apă și construirea 
rețelei de canalizare. De asemenea, comuna Băiculești este partener în GAL Ținutul Argeșul de 
Mijloc inițiat în cadrul PNDR Axa LEADER ce va oferi posibilități de investiții durabile și în 
domeniul mediului și turismului rural. 

Un alt aspect care trebuie menționat este legat de infrastructura dezvoltată de bază pentru 
colectarea și depunerea deșeurilor, mai precis este vorba de 52 de platforme de colectare a 
gunoiului ce au fost construite pe programul PHARE CES 2004 (cel mai mare număr de platforme 
din tot județul Argeș). 

Ca notă generală, participanții au considerat seminarul ca fiind benefic, educativ, interactiv, cu 
informații noi, furnizate într-o manieră clară, pe 
înțelesul participanților.  

Majoritatea participanților au considerat că este 
nevoie de informări constante a locuitorilor 
privind arealul sit-ului. Scopul acestor informării 
ar fi pe de o parte acela de a face mai cunoscută 
aria protejată, iar pe de altă parte acela de a 
crește nivelul de educație ecologică a cetățenilor. 

Cât privește elevii și cadrele didactice, s-a putut 
remarca disponibilitatea acestora de a se implica 
în acest proiect și pe viitor, în activitatea de 
sărbătorire a ariei protejate și în activități de 
ecologizare. 

Data evenimentului: 14 decembrie 2012 Școala Băiculești, Comuna Baiculești, Județul Argeș 

 


