CODUL DE BUNE PRACTICI ÎN REZERVAȚIE

1. Nu te juca cu focul! Nu fă focul în locuri nepermise! Nu fuma!
Focul nesupravegheat distruge în totalitate flora și fauna, fiind compromisă reproducerea speciilor în acel an.
Resturile de vegetație de pe terenurile agricole nu se curăță prin incendiere deoarece există pericolul extinderii
focului și în zonele protejate.
Fă focul doar în vetrele special amenajate! Dacă vrei să fumezi, stinge bine mucul de țigară și ia-l cu tine
afară din rezervație! Curăță terenul agricol prin muncă nu prin foc!
2. Nu lăsa câini nesupravegheaţi în rezervație!
Câinii care intră în rezervație pot consuma ouăle sau puii păsărilor care cuibăresc pe sol, pot prinde și ucide puii
de animale sau pot hărţui animalele mai mari.
Bucură-te de compania prietenului tău necuvântător, dar gândește-te și la restul animalelor din
rezervație!
3. Nu tăia arborii și arbuștii din rezervație!
Defrișarea terenului de arbori și arbuști sau distrugerea asociaţiilor de ierburi înalte de la marginea pădurii duce
la modificarea habitatului natural pentru plante și animale. O parte din ele vor dispărea și altele vor migra spre
alte zone.
Urmează poteca și nu va trebui să îți croiești drumul prin rezervație! Respectă regimul silvic cu privire la
tăierile de masă lemnoasă! Lasă natura așa cum este!
4. Nu culege florile! Nu smulge plantele medicinale din rădăcină! Nu prinde și nu chinui animalele!
Culegerea unor specii de plante ocrotite în special atunci când sunt înflorite, călcarea, strivirea, omorârea unor
specii de reptile, amfibieni şi insecte poate duce la dispariția unor specii.
Admiră florile și animalele pe care le vezi! Fotografiază-le, dar lasă-le în locul în care le-ai găsit!
5. Nu lăsă animalele să pășuneze excesiv în rezervație! Păşunatul practicat pe aceeaşi porţiune de teren
determină consumarea excesivă a unor plante ierboase, dar și distrugerea solului din cauza copitelor
animalelor.
Informeaza-te de la administratorii ariei asupra modului în care pășunatul este permis și controlat în
rezervație!
6. Nu lăsa gunoi în urma ta! Nu arunca plastic, hârtie sau alte ambalaje pe traseu! Nu lăsa gunoaie în locurile
de popas!
Gunoiul lăsat în rezervație afectează habitatul plantelor și animalelor și are un impact vizual negativ asupra
peisajului. În rezervației nu există un sistem de colectare a gunoiul produs de turiști.
Strânge gunoiul și ia-l cu tine! Aruncă-l doar într-un container care ești sigur că va fi ridicat de firmele
de salubrizare.
7. Nu încălca limitele rezervației! Sunt interzise în rezervație construcțiile de case, cabane, exploatarea
forestieră, exploatarea calcarului!
Aceste activități umane duc la fărâmițarea habitatelor naturale și la posibila distrugere a unor specii.
Informează-te despre limitele rezervației! Respectă legislația cu privire la activitățile permise în
rezervație!

