Pădurea Troianu, în pericol ?
Sunt bine cunoscute şi demonstrate cu date reale, implicatiile creşterii demografice,
dezvoltării aşezărilor umane şi dezvoltării economice la nivelul biosferei. Viteza cu care oamenii
modifică componentele biodiversităţii, gravitatea modificărilor si consecinţele acestora sunt fără
precedent în istorie, tendinţa generală fiind ingrijoratoare prin efecte.
Conservarea mediului în raport cu dezvoltarea economico-socială ia în considerare
mediul ca furnizor de resurse naturale si totodată ca loc de desfăsurare a vieţii. Oare , asa va fi si
cu Padurea Troianu din satul meu natal… , spatiul peregrinarilor mele de la marginea satului,…
alaturi de prieteni dragi…de acum incolo? Temeri intemeiate sau…doar sperante pentru
viitor…?
Prin amplasarea în localitatea rurală cu acelaşi nume, Pădurea Troianu a reprezentat în
timp, un spaţiu cu importanţă multiplă pentru locuitorii şi mediul geografic din zonă. Iniţial, loc
de populare şi suport al activităţilor vechilor locuitori ai Comunei Troianu din Judetului
Teleorman, astăzi, pădurea Troianu, pe langă funcţia economică, are în primul rand o complexă
funcţie ecologică, de echilibrare a topoclimatului, de ameliorare a regimului hidrologic al râurilor
din zonă, de ameliorare a calităţii solurilor, a biodiversităţii, deoarece … a fost declarată în anul
2004, rezervaţie naturală pentru protejarea şi conservarea unor habitate şi specii naturale
importante, în principal protejarea speciei de bujor românesc de câmpie, iar din 2007, sit de
interes comunitar din cadrul reţelei ecologice europene Natura 2000 în România prin includerea
bujorului românesc pe lista europeană a speciilor floristice protejate.
Elementul floristic, specia cheie, care prin valoarea sa ştiinţifică a susţinut declararea
ecosistemului forestier Troianu, în totalitate, ca arie naturală protejată este bujorul românesc
(Paeonia peregrina varianta romanică), specie vulnerabilă şi rară, un ” element străvechi de
stepă pontică din perioada călduroasă postglaciara” (Atlasul botanic, pag. 181), care creşte
ocazional prin câmpiile şi pădurile din Muntenia şi din Dobrogea, dar şi în sud-estul Europei şi
în Asia .
Ca urmare a localizării acestei arii în imediata vecinătate a satelor componente din
comuna Troianu, la distanţă de 1,5 km nord de satul reşedinţă, Troianu şi la est de satul Vatra, ,
exista o serie de ameninţări la adresa pădurii Troianu.

Fig.1 Harta fizica a judetului Teleorman
Sursa: http://www.cjteleorman.ro

Fig. 2. Bujorul romanesc de campie
Sursa: http://www.apmtr.ro

În prezent , specialiştii Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi ai Ocolului Silvic Rosiorii
de Vede apreciază că ecosistemele terestre din raza comunei au o diversitate limitată de specii,
urmare a influenţei topoclimatului local şi activităţilor umane.
În mod normal, dacă se respectă limitele ariei , activităţile antropice nu constituie o
ameninţare. Totuşi,... o serie de acţiuni ale cetăţenilor din satul Vatra, situat la limita vestică a
ariei, pot deranja prin:păşunat abuziv şi ilegal, circulaţie haotică, lăsarea nesupravegheată a
animalelor şi păsărilor domestice , aruncarea gunoaielor, a apelor uzate din gospodarii care sunt
evacuate individual , incendii, etc.
Inclusiv ameninţări naturale pot afecta ecosistemul forestier al pădurii de cer şi gârniţă de
la Troianu, diferit de la un an la altul, prin: îngheţuri târzii, furtuni, secete excesive şi prelungite,
zilele cu temperaturi tropicale, etc., aspecte identificate şi în rapoartele anuale privind aria
naturală protejată Pădurea Troianu din 2013 şi 2014, elaborate de reprezentanţii Ocolului Silvic
Rosiorii de Vede, în calitate de administratori ai ariei protejate în perioada 2006-2015.
În timp ce impactul secetelor prelungite din verile anilor 2007, 2015 a fost trecut cu bine
de întreaga vegetaţie, inclusiv de specia protejată bujorul românesc, talia exemplarelor de bujor
a fost normala, fiind vizibilă extinderea naturală a bujorului în multe puncte noi, în vetrele
existente , în alti ani secetosi sau dupa secetele prelungite din unele ierni, întreaga populaţie de
bujor s-a menţinut, dar înălţimea exemplarelor a fost sub cea normală. Inclusiv arborii de cer au
suferit o deteriorare, deoarece mulţi s-au uscat anormal şi rapid. Poate deveni, in anumite
situatii , factor limitant , managementul ariei protejate , avand in vedere tipul proprietarilor care

deţin terenul pe care se suprapune rezervaţia (Primăria Troianu-65 ha(92%- proprietate
publică); Şcoala Generală Troianu-1 ha (1%-proprietate de stat); persoane fizice- 5 ha (7%proprietate privată), dat fiind interesele diferite ale acestora.
Aceste schimbări din ecosistem, la intervale scurte de timp , arată cât de uşor se poate
deteriora echilibrul ,atât sub influenţa climatului dar şi prin greşelile umane evidentiate cu atat
mai mult cu cat aria protejata este situată într-o regiune lipsită de experienţe anterioare în
domeniul protecţiei mediului .
Simbol al comunităţii mele, bujorul românesc şi Pădurea Troianu trebuie să rămână
“zestre”naturală de nepreţuit prin recunoaşterea valorii ei şi protejarea de către toţi cetăţenii
zonei, prin implicarea autorităţilor şi prin respectarea statului de arie protejată , prin promovarea
ei în toate mediile, judeţene , naţionale şi europene prin :
- campanii de promovare în localitatea Troianu , în localităţile din jur, în judeţ;
- expoziţii itinerante cu lucrările elevilor din comunitate , din alte şcoli ale judeţului ;
- refacerea şi completarea panourilor de informare şi prezentare de către autorităţile locale şi
judeţene ( A.P.M., Primaria Troianu)
- campanii de presă ,mai ales în luna mai;
- realizarea unui site al rezervaţiei, etc
Astfel, poate fi “un succes verde” pe harta judeţului si un adevărat laborator natural de
“ cercetare” al unui mediu unic de mult dispărut.
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