
Album 
cu specii şi habitate 

Natura 2000

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 

Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – 
Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 

Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul 
Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și 

ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni



2 3

Despre noi
Asociația Echilibru a fost înființată în anul 2002 ca o organizație nonguverna-
mentală de protecție a mediului, întreprinzând până în prezent numeroase activi-
tăți pentru armonizarea oamenilor cu mediul înconjurător. 
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Despre proiect
Asociația Echilibru a depus proiectul 
„Planificarea managementului conser-
vării biodiversității în 5 situri Natura 
2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mos-
tiștea-Chiciu (incluzând rezervația 
naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 
ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (inclu-
zând rezervația naturală IV.21 Ostrovul 
Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Ga-
lațui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și 
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni”, pentru 
finanțare în cadrul Programului Opera-
țional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Axa Prioritară 4 Protecția mediului 
prin măsuri de conservare a biodiver-
sității, monitorizarea calității aerului 
și decontaminare a siturilor poluate 
istoric, Obiectivul specific 4.1 Creșterea 
gradului de protecție și conservare a 
biodiversității și refacerea ecosistemelor 
degradate. 

În urma selecţiei, Asociaţia Echilibru 
a devenit beneficiar al Contractului 
de Finanțare nr. 47/03.05.2017, cod 
SMIS 102123 pentru proiectul mențio-
nat, acesta fiind cofinanțat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR).

În privința localizării, proiectul este 
implementat în Regiunea Sud-Munte-
nia, județul Călărași, pe suprafața a 
17 localități (Alexandru Odobescu, 
Chiselet, Ciocănești, Cuza Vodă, Doro-
banțu, Frăsinet, Grădiștea, Gurbănești, 
Independența, Oltenița, Mânăstirea, 
Sohatu, Sărulești, Spanțov, Ulmu, Ul-
meni, Valea Argovei), din cadrul celor 

7 arii naturale protejate vizate (5 situri 
Natura 2000 și 2 rezervații naturale). 

Obiectivul general al proiectului îl 
constituie asigurarea stării de conser-
vare favorabilă a speciilor și habita-
telor din 5 situri Natura 2000, anume 

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
(incluzând rezervația naturală IV.20. 
Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezer-
vația naturală IV.21 Ostrovul Ciocă-
nești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, 
ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROS-

PA0136 Oltenița-Ulmeni, în cadrul unui 
proces consultativ deschis, transparent 
și participativ vizând elaborarea pla-
nului de management și informarea/ 
conștientizarea factorilor interesați cu 
privire la beneficiile conservării siturilor 
Natura 2000. 



6 7

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific 1 constă în elabora-
rea Planului de management pentru 5 
situri Natura 2000: ROSCI0131 Olteni-
ța-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezer-
vația naturală IV.20. Ostrovul Haralam-
bie), ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre 
(incluzând rezervația naturală IV.21 
Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 
Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mos-
tiștea și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, 
în concordanță cu legislația în vigoare. 

Obiectivul specific 2 constă în creș-
terea nivelului de informare, educare 
și conștientizare a factorilor interesați 
cu privire la importanța și rolul siturilor 
Natura 2000 vizate de proiect, evi-
dențiindu-se conceptul de dezvoltare 
durabilă locală: dezvoltare economică 
viabilă, protecția mediului și menține-
rea/ atingerea obiectivelor de conser-

vare favorabilă a speciilor și habitate-
lor de interes comunitar. 

Obiectivul specific 3 este reprezentat de 
către dezvoltarea capacității administra-
tive a custodelui Siturilor Natura 2000 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu 
(incluzând rezervația naturală IV.20. 
Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 
Ciocănești-Dunăre (incluzând rezerva-
ția naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), 
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROS-
PA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 
Oltenița-Ulmeni, în scopul asigurării unei 
management adecvat al acestora. 

Proiectul își propune atât stabilirea 
strategiilor și măsurilor de management 
care se impun necesare în vederea 
asigurării conservării biodiversității 
din cadrul siturilor, precum și creșterea 
nivelului de conștientizare și informare 
a populației cu privire la importanța 

resurselor naturale locale, la necesita-
tea unei dezvoltări durabile în acord cu 
principiile ecologice, care să asigure 
pe termen lung atât bunăstarea comu-
nității umane, cât și a biodiversității. 

Prin domeniul și tematica abordate 
(de întărire a managementului siturilor 
Natura 2000, de dezvoltare a Rețelei 
Natura 2000 în România și de contri-
buție la implementarea în România a 
Directivei 92/43/EEC privind con-
servarea habitatelor naturale și Direc-
tivei 2009/147/EC privind protecția 
păsărilor sălbatice), prezentul proiect 
va contribui în mod direct la realizarea 
Obiectivului Specific 4.1. al Axei Prio-
ritare 4 a POIM 2014-2020, și anume 
la „Creșterea gradului de protecție și 
conservare a biodiversității prin măsuri 
de management adecvate și refacerea 
ecosistemelor degradate”. 

Prin implementarea proiectului, se va 
contribui în mod decisiv la stabilirea 
strategiilor de management care să 
reglementeze activitățile desfășu-
rate în cadrul siturilor Natura 2000 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
(incluzând rezervația naturală IV.20. 
Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 
Ciocănești-Dunăre (incluzând re-
zervația naturală IV.21 Ostrovul 
Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gă-
lățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și 
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, care vor 
fi cuprinse în planul de management. 
Astfel se vor identifica și aplica cele 
mai bune acțiuni de management co-
relate cu specificul și necesitățile zonei 
respective.

Mai multe detalii puteti afla cu websi-
te-ul https://www.natura2000olteni-
ta-chiciu.ro/ 
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Descrierea 
siturilor

Situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu  
(incluzând rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie)

Situl Natura 2000 ROSCI0131 Ol-
tenița-Mostiștea-Chiciu este un sit de 
importanță comunitară, declarat prin 
Ordinul ministrului mediului și dezvol-
tării durabile nr. 1.964/2007 privind 
instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanță co-
munitară, ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 2000 
în România, modificat prin Ordinul 
ministrului mediului și pădurilor nr. 
2387/2011. 

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
are o suprafață de 11.521 ha, conform 
Formularului standard din 2016. 

Tipurile de habitate prezente în situl 
Natura 2000 ROSCI0131 Olteni-
ța-Mostiștea-Chiciu: 3270 Râuri cu 
maluri nămoloase cu vegetație de 
Chenopodion rubri și Bidention; 3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip 
Magnopotamion sau Hydrocharition; 
3130 Ape stătătoare oligotrofe până 
la mezotrofe cu vegetație din Littorelle-
tea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojun-
cetea; 6510 Pajiști de altitudine joasă 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 
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Situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu  
(incluzând rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie)

Desemnarea zonei ca Sit de Importan-
ță Comunitară a fost realizată în scopul 
conservării speciilor Lutra lutra (vidra 
de râu), Bombina bombina (buhaiul 
de baltă cu burtă roșie), Emys orbi-
cularis (broasca țestoasă europeană 
de baltă), Triturus dobrogicus (tritonul 

dobrogean), Cobitis taenia (zvârluga), 
Gobio kessleri (porcușorul de nisip), 
Rhodeus sericeus amarus (boarța), 
Zingel streber (fusar), Zingel zingel 
(pietrar), Alosa immaculata (scrum-
bia de Dunăre), Gobio albipinnatus 
(porcușorul de șes), Gymnocephalus 

schraetzer (răspărul), Pelecus cultratus 
(sabița), Aspius aspius (avatul), Misgur-
nus fossilis (țiparul), Gymnocephalus 
baloni (ghiborțul de râu) și Umbra 
krameri (țigănușul). 

În plus, proiectul vizează și specia 
de amfibian Hyla arborea (brotăcel), 
specie menționată în Formularul stan-
dard pentru caracterizarea rezervației 
naturale Ostrovul Haralambie.
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Rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie  

Rezervația naturală IV.20 Os-
trovul Haralambie a fost declarată 
prin Hotărârea Guvernului 2151/2004 
privind instituirea regimului de arie 
naturală protejată pentru noi zone. Este 
o arie protejată de interes național ce 
corespunde categoriei a IV-a IUCN 
(rezervație naturală de tip floristic și 
faunistic). IV.20 Ostrovul Haralambie 
ocupă o suprafață de 45 ha, fiind 
inclusă în suprafața ROSCI0131 Olte-
nița-Mostiștea-Chiciu. Rezervația este 
localizată în Regiunea Sud-Muntenia, 
Județul Călărași (amonte de Municipiul 
Călărași, în dreptul localității Doroban-
țu, pe cursul fluviului Dunărea între km 
399 și km 400). 

Principalele tipuri de habitate din aria 
protejată sunt habitatele de apă dulce/
zone umede. 

Speciile de păsări de pe teritoriul rezer-
vației vizate de proiect sunt Accipiter 
nisus (uliu păsărar), Accipiter gentilis 
(uliu porumbar), Alcedo atthis (pescă-
rașul albastru), Anas crecca (rață mică), 
Anas strepera (rață pestriță), Anser 
erythropus (gârliță mică), Aquila clanga 
(acvilă țipătoare), Ardea cinerea (stârc 
cenușiu), Ardeola ralloides (stârc gal-
ben), Athene noctua (cucuvea), Aythya 
nyroca (rață roșie), Botaurus stellaris 
(buhai de baltă), Buteo buteo (șorecar), 
Caprimulgus europaeus (păpăludă), 
Charadrius dubius (prundăraș gulerat 
mic), Chlidonias hybridus (chirighiță 

cu obraji albi), Chlidonias leucopterus 
(chirighiță cu aripi albe), Chlidonias 
niger (chirighiță neagră), Coracias 
garrulus (dumbrăveancă), Corvus 
corax (corb), Delichon urbica (lăstun 
de casă), Dendrocopos major (ciocă-
nitoarea pestriță mare), Dendrocopos 
minor (ciocănitoarea pestriță mică), 
Erithacus rubecula (măcăleandru), 
Falco cherrug (șoim dunărean), Falco 
naumanni (vânturel mic), Falco pere-
grinus (șoim călător), Falco subbuteo 
(șoimul rândunelelor), Gallinula chloro-
pus (găinușă de baltă), Gelochelidon 
nilotica (pescărița râzătoare), Haeman-
topus ostralegus (scoicar), Himantopus 
himantopus (piciorong), Ixobrychus 
minutus (stârc pitic), Lanius excubitor 
(sfrâncioc mare), Larus canus (pescă-

ruș sur), Larus genei (pescăruș rozalb), 
Larus melanocephalus (pescăruș cu cap 
negru), Motacilla flava (codobatură 
galbenă), Netta rufina (rață cu ciuf), 
Nycticorax nycticorax (stârc de noap-
te), Oriolus oriolus (grangur), Asio otus 
(ciuf de pădure), Oxyura leucocephala 
(rață cu cap alb), Passer hispaniolensis 
(vrabie negricioasă), Pelecanus crispus 
(pelican creț), Pelecanus onocrotalus 
(pelican comun), Phalacrocorax pyg-
meus (cormoran mic), Plegadis facine-
llus (țigănuș), Rallus aquaticus (cârstel 
de baltă), Riparia riparia (lăstun de 
mal), Sterna caspia (pescăriță mare), 
Sterna hirundo (chiră de baltă), Strix 
aluco (huhurez mic), Sturnus roseus 
(lăcustar), Upupa epops (pupăză), 
Vanellus vanellus (nagâț).
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Situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând 
rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești)

Situl Natura 2000 ROSPA0021 Cio-
cănești-Dunăre este arie de protecție 
specială avifaunistică, declarată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 
privind declararea ariilor de protecție 
specială avifaunistică, parte integrantă 
a rețelei ecologice europene Natura 
2000 în România, modificată prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 971/2011.

Situl cuprinde arealul fermei Boianu, 

formată din 12 bazine mici, înconjurată 
de diguri și canale, vegetație submer-
să abundentă, pe canale există fâșii 
înguste de stuf și alte plante palustre 
emerse. În împrejurimi se întind pășuni, 
culturi agricole și plantații de plopi. La 
o distanță de cca. 3 km pe malul Dună-
rii, spre sud, există o pădure de luncă. 

ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre are o 
suprafață de 801 ha, conform Formula-

rului standard din 2016. 

Situl este important mai ales datorită 
populațiilor cuibăritoare de piciorong, 
stârc roșu și egreta mică, iar în perioa-
da de migrație aici pot fi găsite nume-
roase specii de rațe, gâște și pelicani 
creți. 

Desemnarea zonei ca Arie de Protecție 
Specială Avifaunistică a fost realizată 

în scopul conservării următoarelor spe-
cii de păsări: Accipiter nisus (uliu păsă-
rar), Acrocephalus arundinaceus (lăcar 
mare), Acrocephalus schoenobaenus 
(lăcar de rogoz), Acrocephalus scirpa-
ceus (lăcar de lac), Anas acuta (rață 
sulițar), Anas clypeata (rață lingurar), 
Anas crecca (rață mică), Anas penelo-
pe (rață fluierătoare), Anas platyrhyn-
chos (rață mare), Anas querquedula 
(rață cârâitoare), Anas strepera (rață 
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Situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând 
rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești)

galbenă), Numenius arquata (culic 
mare), Nycticorax nycticorax (stârc 
de noapte), Pelecanus crispus (pelican 
creț), Phalacrocorax carbo (cormo-
ran mare), Phalacrocorax pygmeus 
(cormoran mic), Philomachus pugnax 
(bătăuș), Platalea leucorodia (lopătar), 
Plegadis falcinellus (țigănuș), Podiceps 
cristatus (corcodel mare), Porzana 
porzana (cresteț pestriț), Recurvirostra 
avosetta (ciocîntors), Riparia riparia 
(lăstun de mal), Sterna albifrons (chiră 
mică), Sterna hirundo (chiră de baltă), 
Sturnus vulgaris (graur), Tachybap-
tus ruficollis (corcodel mic), Tadorna 
tadorna (călifar alb), Tringa glareola 

(fluierar de mlaștină), Tringa totanus 
(fluierar cu picioare roșii). 

Rezervația naturală IV.21 Os-
trovul Ciocănești (207 ha) a fost 
declarată prin Hotărârea Guvernului 
2151/2004 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată pentru noi 
zone. 

Este o arie protejată de interes național 
ce corespunde categoriei a IV-a IUCN, 
reprezentând o arie de protecție spe-
cială avifaunistică ce vizează aceleași 
specii întâlnite și în Rezervația naturală 
IV.20. Ostrovul Haralambie.

pestriță), Anser albifrons (gârliță mare), 
Anser anser (gâscă de vară), Ardea ci-
nerea (stârc cenușiu), Ardea purpurea 
(stârc roșu), Ardeola ralloides (stârc 
galben), Aythya ferina (rață cu cap 
castaniu), Aythya fuligula (rață moța-
tă), Aythya nyroca (rață roșie), Bota-
urus stellaris (buhai de baltă), Branta 
ruficollis (gâscă cu piept roșu), Calidris 
alpina (fugaci de țărm), Carduelis 
cannabina (cânepar), Charadrius 
alexandrinus (prundăraș de sărătu-
ră), Chlidonias hybridus (chirighiță cu 
obraji albi), Chlidonias niger (chiri-
ghiță neagră), Ciconia ciconia (barză 
albă), Cuculus canorus (cuc), Cygnus 

cygnus (lebădă de iarnă), Cygnus olor 
(lebădă de vară), Delichon urbica 
(lăstun de casă), Egretta alba (egretă 
mare), Egretta garzetta (egretă mică), 
Erithacus rubecula (măcăleandru), 
Fringilla coelebs (cinteză), Fulica atra 
(lișița), Himantopus himantopus (picio-
rong), Ixobrychus minutus (stârc pitic), 
Larus cachinnans (pescăruș pontic), 
Larus ridibundus (pescăruș râzător), 
Limosa limosa (sitar de mal), Locustella 
luscinioides (grelușel de stuf), Mergus 
albellus (ferestraș), Merops apias-
ter (prigoare), Milvus migrans (gaie 
neagră), Motacilla alba (codobatură 
albă), Motacilla flava (codobatură 
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Situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 

calandra (presură sură), Motacilla alba 
(codobatură albă), Motacilla flava 
(codobatură galbenă), Nycticorax 
nycticorax (stârc de noapte), Pelecanus 
crispus (pelican creț), Phalacrocorax 
carbo (cormoran mare), Phalacrocorax 
pygmeus (cormoran mic), Phylloscopus 
collybita (Pitulice de munte), Phyllosco-
pus sibilatrix (pitulice sfârâitoare), 
Podiceps cristatus (corcodel mare), 
Rallus aquaticus (cârstel de baltă), 

Remiz pendulinus (pițigoi pungar), Ri-
paria riparia (lăstun de mal), Saxicola 
rubetra (mărăcinar), Saxicola torquata 
(mărăcinar negru), Serinus serinus (că-
năraș), Sterna hirundo (chiră de baltă), 
Sturnus vulgaris (graur), Tachybaptus 
ruficollis (corcodel mic), Tringa nebula-
ria (fluierar cu picioare), Tringa ochro-
pus (fluierar de zăvoi), Tringa totanus 
(fluierar cu picioare roșii) și Vanellus 
vanellus (nagâț).

Gălățui este un lac de acumulare din 
județul Călărași, Muntenia, România, 
în lunca Dunării. Are o suprafață de 
aproximativ 814 ha, fiind alimentat cu 
apă din fluviul Dunărea și din izvoare 
proprii, și este utilizat pentru irigații și 
pescuit. 

A fost declarat sit Natura 2000 prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 
privind declararea ariilor de protecție 
specială avifaunistică ca parte inte-
grantă a rețelei ecologice europene 
Natura 2000 în România, modifi-
cată prin Hotărârea Guvernului nr. 
971/2011. 

Acest sit găzduiește efective importante 
ale unor specii de păsări protejate, din-
tre care 16 specii din anexa II a Direc-
tivei Păsări, 61 alte specii migratoare 
listate în anexele Convenția privind 
conservarea speciilor migratoare de 
animale sălbatice (Bonn) și 3 specii 
periclitate la nivel global. 

Situl este important pentru populațiile 
cuibăritoare ale speciilor, anume rața 
roșie, stârcul pitic, chirighita cu obraz 
alb, chira de balta, pescărușul albastru, 
buhaiul de baltă. 

În perioada de migrație aici pot fi găsiți 
pelicanul creț, stârcul galben, cormo-
ranul mic, egreta mică și egreta mare, 
situl găzduind peste 20.000 de exem-
plare de păsări de baltă. 

Desemnarea zonei ca Arie de Protecție 
Specială Avifaunistică a fost realizată 
în scopul conservării speciilor de păsări 
Accipiter nisus (uliu păsărar), Acro-
cephalus arundinaceus (lăcar mare), 
Acrocephalus palustris (lăcar de mlaș-

tină), Acrocephalus schoenobaenus 
(lăcar de rogoz), Acrocephalus scirpa-
ceus (lăcar de lac), Actitis hypoleucos 
(fluierar de munte), Alauda arvensis 
(ciocârlie), Alcedo atthis (pescăraș al-
bastru), Anas acuta (rață sulițar), Anas 
clypeata (rață lingurar), Anas crecca 
(rață mică), Anas platyrhynchos (rață 
mare), Anas querquedula (rață cârâi-
toare), Anser albifrons (gârliță mare), 
Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardeola 
ralloides (stârc galben), Aythya ferina 
(rață cu cap castaniu), Aythya nyroca 
(rață roșie), Botaurus stellaris (buhai de 
baltă), Bucephala clangula (rață su-
nătoare), Buteo buteo (șorecar), Buteo 
lagopus (șorecar încălțat), Carduelis 
cannabina (cânepar), Carduelis cardu-
elis (sticlete), Carduelis chloris (florinte), 
Carduelis spinus (scatiu), Chlidonias 
hybridus (chirighiță cu obraji albi), 
Chlidonias leucopterus (chirighiță cu 
aripi albe), Chlidonias niger (chirighiță 
neagră), Ciconia ciconia (barză albă), 
Circus aeruginosus (erete de stuf), Coc-
cothraustes coccothraustes (botgros), 
Coturnix coturnix (prepeliță), Cuculus 
canorus (cuc), Cygnus olor (lebădă de 
vară), Delichon urbica (lăstun de casă), 
Egretta alba (egretă mare), Egretta 
garzetta (egretă mică), Falco subbuteo 
(șoimul rândunelelor), Falco tinnunculus 
(vânturel roșu), Fringilla coelebs (cin-
teză), Fringilla montifringilla (cinteză 
de iarnă), Fulica atra (lișița), Gallinago 
gallinago (becațină), Gallinula chloro-
pus (găinușă de baltă), Hirundo rustica 
(rândunică), Ixobrychus minutus (stârc 
pitic), Lanius excubitor (sfrâncioc mare), 
Larus cachinnans (pescăruș pontic), 
Larus ridibundus (pescăruș râzător), 
Locustella naevia (grelușel pătat), 
Mergus merganser (ferestraș mare), 
Merops apiaster (prigoare), Miliaria 
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Situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea

mic), Philomachus pugnax (bătăuș), 
Platalea leucorodia (lopătar), Plegadis 
falcinellus (țigănuș), Pluvialis apricaria 
(ploier auriu), Remiz pendulinus (piți-
goi pungar), Riparia riparia (lăstun de 
mal), Sterna caspia (pescăriță mare), 
Sterna hirundo (chiră de baltă), Sturnus 
vulgaris (graur), Sylvia nisoria (silvie 
porumbacă), Tachybaptus ruficol-

lis (corcodel mic), Tadorna tadorna 
(călifar alb), Tringa erythropus (fluierar 
negru), Tringa glareola (fluierar de 
mlaștină), Tringa nebularia (fluierar cu 
picioare), Tringa ochropus (fluierar de 
zăvoi), Tringa stagnatilis (fluierar de 
lac), Tringa totanus (fluierar cu picioare 
roșii), Upupa epops (pupăză) și Vane-
llus vanellus (nagâț).

ROSPA0105 Valea Mostiștea (6.614 
ha) este situat în partea central sudică 
a Câmpiei Române, în județul Călărași, 
pe valea Mostiștea, în aval de Comu-
na Gurbănești, în dreptul comunelor 
Frăsinet și Mânăstirea pe malul drept, 
respectiv Valea Argovei, Ulmu și Do-
robanțu pe malul stâng iar accesul se 
face prin localitățile aflate în imediata 
apropiere a lacului. 

Situl a fost declarat conform Hotărârea 
Guvernului nr. 1284/2007 privind 
declararea ariilor de protecție specială 
avifaunistică ca parte integrantă a re-
țelei ecologice europene Natura 2000 
în România, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 971/2011. 

Desemnarea zonei ca Arie de Protecție 
Specială Avifaunistică a fost realizată 
în scopul conservării speciilor de păsări 
Acrocephalus arundinaceus (lăcar 
mare), Acrocephalus scirpaceus (lăcar 
de lac), Actitis hypoleucos (fluierar 
de munte), Alauda arvensis (ciocâr-
lie), Alcedo atthis (pescăraș albastru), 
Actitis hypoleucos (fluierar de munte), 
Anas acuta (rață sulițar), Anas clypeata 
(rață lingurar), Anas crecca (rață mică), 
Anas penelope (rață fluierătoare), 
Anas platyrhynchos (rață mare), Anas 
querquedula (rață cârâitoare), Anas 
strepera (rață pestriță), Anser albifrons 
(gârliță mare), Anthus campestris (fâsă 
de câmp), Ardea cinerea (stârc cenu-
șiu), Ardea purpurea (stârc roșu), Ar-
deola ralloides (stârc galben), Aythya 
ferina (rață cu cap castaniu), Aythya 
fuligula (rață moțată), Aythya nyroca 
(rață roșie), Botaurus stellaris (buhai de 
baltă), Branta ruficollis (gâscă cu piept 
roșu), Buteo rufinus (șorecar mare), 
Calidris minuta (fugaci mic), Calidris 

temminckii (fugaci), Carduelis canna-
bina (cânepar), Carduelis carduelis 
(sticlete), Carduelis chloris (florinte), 
Carduelis spinus (scatiu), Charadrius 
dubius (prundăraș gulerat mic), Chlido-
nias hybridus (chirighiță cu obraji albi), 
Ciconia ciconia (barză albă), Ciconia 
nigra (barza neagră), Circaetus galli-
cus (șerpar), Circus aeruginosus (erete 
de stuf), Circus cyaneus (erete vânăt), 
Coracias garrulus (dumbrăveancă), 
Cuculus canorus (cuc), Cygnus cygnus 
(lebădă de iarnă), Cygnus olor (lebă-
dă de vară), Delichon urbica (lăstun 
de casă), Egretta alba (egretă mare), 
Egretta garzetta (egretă mică), Falco 
columbarius (șoim de iarnă), Falco 
peregrinus (șoim călător), Falco subbu-
teo (șoimul rândunelelor), Falco tinnun-
culus (vânturel roșu), Fulica atra (lișița), 
Galerida cristata (ciocârlan), Gallinula 
chloropus (găinușă de baltă), Gavia 
arctica (cufundar polar), Haliaeetus 
albicilla (codalb), Himantopus hi-
mantopus (piciorong), Hirundo rustica 
(rândunică), Ixobrychus minutus (stârc 
pitic), Lanius collurio (sfrâncioc roșiatic), 
Lanius minor (sfrâncioc cu frunte nea-
gră), Larus cachinnans (pescăruș pon-
tic), Larus melanocephalus (pescăruș cu 
cap negru), Larus ridibundus (pescăruș 
râzător), Limosa limosa (sitar de mal), 
Locustella luscinioides (grelușel de stuf), 
Merops apiaster (prigoare), Miliaria 
calandra (presură sură), Motacilla alba 
(codobatură albă), Motacilla flava 
(codobatură galbenă), Numenius arqu-
ata (culic mare), Nycticorax nycticorax 
(stârc de noapte), Oenanthe oenanthe 
(pietrar sur), Oriolus oriolus (grangur), 
Pelecanus crispus (pelican creț), Pe-
lecanus onocrotalus (pelican comun), 
Phalacrocorax carbo (cormoran mare), 
Phalacrocorax pygmeus (cormoran 
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Situl Natura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

portante de păsări acvatice. Evacuarea 
apei din incintă se face prin intermediul 
stațiilor de pompare. În perioadele în 
care nivelul Dunării este scăzut, ban-
curile de nisip care apar în zonele de 
depunere ale fluviului sunt zone impor-
tante de aglomerare pentru exempla-
rele de Pelecanus crispus, adăpostind 
în anumite perioade cel puțin 1% din 
populația europeană a speciei. 

Desemnarea zonei ca Arie de Protecție 
Specială Avifaunistică a fost realizată 
în scopul conservării speciilor de păsări 

Anser albifrons (gârliță mare), Anser 
anser (gâscă de vară), Ardeola ralloi-
des (stârc galben), Aythya nyroca (rață 
roșie), Charadrius dubius (prundăraș 
gulerat mic), Chlidonias hybridus (chi-
righiță cu obraji albi), Ciconia ciconia 
(barză albă), Circus macrourus (erete 
alb), Coracias garrulus (dumbrăvean-
că), Larus minutus (pescăruș mic), Larus 
ridibundus (pescăruș râzător), Peleca-
nus crispus (pelican creț), Philomachus 
pugnax (bătăuș), Platalea leucorodia 
(lopătar), Sterna albifrons (chiră mică) 
și Sterna hirundo (chiră de baltă).

Limita sudică a sitului (cu o suprafață 
totală de 12.405 ha) urmărește granița 
de stat cu Bulgaria între kilometrul 401 
în aval și kilometrul 425 în amonte. 

Situl cuprinde atât suprafața reprezen-
tată de cursul Dunării cât și ostroavele 
din această zonă. Situl se extinde spre 
nord, incluzând și terenurile agricole ce 
fac parte din incinta îndiguită Surla-
rii-Dorobanțu (din sudul localităților 
Ulmeni-Spațov-Mănăstirea). 

Întreaga zonă este străbătută de re-

țeaua de canale folosite în drenarea și 
inundarea terenurilor. Canalele păs-
trează în general apă pe întreaga peri-
oadă a anului, reprezentând un habitat 
favorabil de hrănire pentru populațiile 
de păsări acvatice atât în perioadele 
de migrație cât și în sezonul estival. În 
perioadele când nivelul Dunării este ri-
dicat (în general primăvara și toamna), 
terenurile agricole sunt inundate, apa 
staționând până la 40-50 zile pe an. 

Terenurile agricole inundate găzduiesc 
în perioadele de migrație populații im-
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specii și habitate
Habitate

Zona proiectului cuprinde 4 habitate de interes comunitar, ce fac parte din 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, care asigură condiții prielnice unui număr 
foarte mare de specii faunistice.
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Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de  
Chenopodion rubri și Bidention – 3270

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip  
Magnopotamion sau Hydrocharition – 3150

Habitatul poate fi întâlnit la marginea 
cursurilor râurilor și al pâraielor de la 
câmpie până în etajul montan inferior, 
una dintre caracteristicile sale fiind spe-
ciile de buruieni care preferă niveluri 
ridicate de azot în sol (de la cantitatea 
mare de substanțe organice acumulate, 
numite plante nitrofile) și excesul de 
apă. Substratul este alcătuit din nisi-
puri, argile sau silturi iar printre speciile 
edificatoare se numără loboda roșie (o 
specie relativ rară în România), loboda 
hibridă, dentița (Bidens sp.), poligo-
numul de apă, holera cu frunza lată, 
iarba creasta cocoșului (Echinochloa 
sp.), gălbeneaua austriacă, veronica 
de apă, piciorul cocoșului scelerat și 
coada vulpii de apă.

Plantele înfloresc și produc semințe 
într-o scurtă perioadă, dar doar dacă 
nivelul apelor este favorabil. Primă-
vara și la începutul verii, acest habitat 
de maluri nămoloase se prezintă fără 
niciun fel de vegetație (ea dezvoltân-
du-se mai târziu în timpul anului, spre 
sfârșitul verii și în toamnă). În timp, în 
aceste situri pot apărea modificări spa-
țiale din cauza inundațiilor periodice. 

Habitatul este în contact permanent cu 
vegetația acvatica si vegetația arbori-
colă, aici fiind frecvent întâlnite specii 
alohtone.

Acesta este un habitat acvatic repre-
zentat de lacuri șibălți puternic eutro-
fizate (suprasaturate în nutrienți) cu o 
descompunere activă a resturilor orga-
nice, apă tulbure și adesea cu un miros 
neplăcut. Este foarte larg răspândit în 
lunca și Delta Dunării, dar și în toate 
arealele de câmpie și colinare din țară. 
În funcție de vegetația care se instalea-
ză, pot fi diferențiate mai multe variante 
ale acestui habitat, precum comunitățile 
plutitoare de lintiță (Lemna trisulca, 
Lemna minor, Wolffia arrhiza) care 
alcătuiesc covoare de culoare verde 
deschis, adesea continue, la suprafața 
bălților, comunitățile de feriguțe pluti-
toare (Salvinia sp., Marsilea sp., Azolla 
sp.) și bălțile cu Riccia. 

De multe ori, aceste asociații de plan-
te plutitoare pot fi văzute laolaltă în 
aceleași areale, sub formă de mozaic. 
Tot în acest habitat apar și asociații 
de plante fixate de mâlul de pe fundul 
apei, cu foarfeca bălții, iarba broaștei, 
otrățelul de baltă (plantă carnivoră), 
săgeata apei și altele, în care adesea 
se află și populații de nuferi albi și gal-
beni. Aceste habitate aveau o funcție 
deosebit de importantă în reglarea in-
undațiilor râurilor mari de câmpie și ale 
Dunării, însă în urma îndiguirilor supra-
fețele ocupate de acestea s-au redus 
foarte mult, una dintre consecințe fiind 
reducerea drastică a populațiilor multor 
păsări de baltă care găseau în aceste 
habitate importante locuri de hrănire. 
Toate comunitățile vegetale sunt perma-
nente, schimbări putând să apară doar 
în cazul în care condițiile de mediu sau 
regimul hidric suferă modificări. 
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Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din  
Littorelletea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea – 3130

Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis,  
Sanguisorba officinalis) - 6510

Habitatul este caracterizat de o vege-
tație scundă dominată de rogozuri de 
talie joasă la marginea lacurilor, bălți-
lor sau pe malurile râurilor cu scurgere 
lentă, adesea apărând în zone care se 
usucă temporar la suprafață în timpul 
verii. Se dezvoltă pe sedimente fine de 
tipul mâlurilor sau nisipurilor, sărace 
în nutrienți. Printre speciile dominante 
de rogozuri se numără cele din genul 
Cyperus (sau papirusul), alături de 
pipirigul broaștei râioase, pipirigul 
bulbos, pipirigelul acicular, buzdu-
ganul bălții pitic, scirpusul setaceu, 
părpianul (gnafaliul) de baltă, limose-

lla, piciorul cocoșului cu flori laterale, 
țintaura pitică, pe alocuri apărând și o 
specie deosebit de rară, Caldesia. Este 
important de menționat că acest habitat 
are un rol deosebit în reglarea eroziu-
nii malurilor prin atenuarea curenților 
de apă la viituri, reglarea regimului 
sedimentării și a vitezei apei, asigu-
rând în același timp adăpost și locuri 
de hrănire pentru multe specii de pești, 
păsări și nevertebrate. În plus, habitatul 
îndeplinește o importantă funcție de 
interfață între habitatele de uscat și cele 
de apă dulce.

Acest habitat cuprinde fânețe bogate 
în specii valoroase din punct de vedere 
furajer prezente de la câmpie până 
în etajul montan inferior, edificate de 
ovăscior (Arrhenatherum), un gramineu 
înalt specific solurilor bogate în nutri-
enți, cu un regim echilibrat al umidității. 
Aceste pajiști exploatate extensiv sunt 
bogate în specii de plante cu flori ce 
nu sunt cosite înainte ca gramineele 
să înflorească, cosirea executându-se 
numai o dată sau de două ori pe an. 
Fânețele cu ovăscior, foarte valoroase 

din punct de vedere economic, sunt 
în plină floare în perioada mai-iunie. 
Alături de specia dominantă se găsesc 
numeroase alte specii: firuța de livezi, 
păiușul de livezi, sipica roz, sipica 
albă, barba țapului orientală, garofița 
comună, ovăsciorul auriu, anasonul 
sălbatic mare, pesma frigiană, barba 
lupului, margareta comună, morcovul 
sălbatic, clopoțelul patul, capul călu-
gărului hispid, inul galben și nalba de 
pădure.
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Specii

Aceste habitate posedă o bogăție de 
specii ce aparțin mai multor categorii 
taxonomice (mamifere, amfibieni, repti-
le și păsări). 

Unul din cele mai răspândite mamifere 
în zonă este Lutra lutra (vidra), un ma-
mifer acvatic ce poate fi întâlnit în toate 
marile bazine hidrografice din Româ-
nia. Lungimea corpului ajunge la 90 
cm, iar greutatea variază între 8 și 15 
kg. Trupul vidrei este adaptat mediului 
acvatic, coada mai mare la bază fiind 
folosită la înaintat și cârmuit. Degetele 
sunt unite de o membrană interdigitală, 
ajutând foarte mult la înot și propulsat, 
iar corpul este acoperit de păr des, ce 
o protejează împotriva frigului. În apă, 
pe distanțe scurte, poate atinge viteza 
de 12 km/h. 

De obicei o scufundare durează între 
20 și 50 de secunde, dar la nevoie 
poate rămâne sub apă până la șase 
sau șapte minute. Pentru a trece de 
la un bazin hidrografic la altul, une-
ori este obligată să se deplaseze pe 
mediul terestru, deplasarea fiind făcută 
prin salturi. Prezența vidrei este strâns 
legată de existența resurselor de hrană 
— locurile bogate în pește atrag vidra 
până sus la munte, la peste 1500 de 
metri, în preajma pâraielor cu păstrăvi. 
Principalul sortiment de hrană pentru 
vidră îl reprezintă peștele, la care se 
adaugă raci, amfibieni, melci, insecte, 
și chiar păsări și mamifere mici. Cu toa-
te că poate fi văzută și ziua, vidra este 
un animal crepuscular și nocturn care 
trăiește solitar sau cel mult în grupe de 
familii. Are nevoie de un adăpost, dar 
nu îl construiește, de obicei ocupând 
adăposturile altor animale, cum ar fi 

cele ale vulpilor. Se reproduce spre 
sfârșitul iernii, femela născând 2 sau 
3 pui, ce sunt crescuți și hrăniți până 
la vârsta de 1 an. Poate trăi până la 
vârsta de 17 ani în mediul natural.

Datorită numeroaselor surse de apă, 
tufișuri și păduri din zonă, regăsim mai 
multe specii de amfibieni și reptile. 
Printre amfibienii de interes comunitar 
se numără Bombina bombina (izvo-
rașul cu burta roșie). Numele genului 
și al speciei provine din limba latină, 
bombus însemnând a scoate sunete 
stridente, aceasta fiind o caracteristică 
a sunetelor de împerechere ale mascu-
lilor. Cu o lungime de 40-50 mm, este 
o broască de dimensiuni mici care are 
puțini dușmani, grație glandelor veni-
noase din negii pielii care secretă un 
lichid alb, vâscos, cu miros acid, iritant 
pentru ochi și mucoasa nazală. Când 
este amenințată își arată abdomenul, 
viu colorat, ce servește drept avertiza-
re. Este totuși vânat cu succes de șerpii 
de apă. Specie acvatică și socială, pe-
trece mult timp plutind cu picioarele la 
suprafața apei. La cel mai mic pericol 
se ascunde în mâlul de pe fundul apei. 
Vânează și pe uscat, mai ales noaptea 
și după ploaie. Se hrănește cu insecte, 
melci mici și viermi. Reproducerea înce-
pe prin aprilie, primele ponte apărând 
chiar la sfârșitul lunii aprilie. Perioada 
de reproducere poate dura câteva luni, 
iar o femelă poate depune ponte de 
2-3 ori pe an. Ouăle pot fi depuse pe 
fundul apei sau pe vegetație. Datorită 
supraexploatării pădurilor, efectivul 
populației se află în declin. 

Înrudit cu izvorașul cu burta roșie este 
Hylla arborea (brotăcelul de copac), o 

Vidra 
Lutra lutra
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verigă importantă în lanțul trofic, ouăle 
și larvele reprezentând o valoroasă 
sursă de hrană pentru pești și puieții 
acestora, țestoase, păsări sau insecte. 

Are de asemenea un rol important și 
pentru controlul populațiilor de insecte 
dăunătoare oamenilor (țânțari). Adultul 
este și el vânat de păsări, șerpi și unele 
specii de pești. Este specializat pentru 
viața arboricolă, deplasându-se și sta-
ționând cu ajutorul discurilor adezive 
amplasate la extremitatea degetelor. 
Masculii ating o lungime de 32–43 
mm, iar femelele ajung la 40-50 mm. 
Populațiile cele mai numeroase sunt 
întâlnite în habitatele de câmpie și 
colinare, mai ales în zone cu tufișuri 
și arbuști, lângă surse de apă. Prefe-
ră insectele zburătoare; mormolocii 
consumă alge, dar atacă și mormolo-
ci sau ouăle de amfibieni. Se apără 
prin homocromism, culoarea corpului 
brotăcelului fiind asemănătoare cu cea 
a mediului în care trăiește (de obicei 
variază între verde și cafeniu). Se pro-
tejează împotriva frigului retrăgându-se 
în apă sau în gropi.

În bălțile din zonă este frecvent întâlnit 
Triturus dobrogicus (tritonul dobro-
gean), cea mai mare specie de triton 
de pe teritoriul României. Adulții ating 
o lungime de 11-17 cm. Tritonul are o 
speranță de viață variabilă. De regu-
lă, nu trăiește mai mult de 10 ani, însă 
există exemplare care pot atinge și 
vârsta de 30 de ani, mai ales în capti-
vitate. Specie foarte rară la nivelul țării, 
apare în zonele de șes, în vecinătatea 
unor bazine stătătoare mai mari, cu ve-
getație bogată (lacuri, bălți, cursuri line 
de apă). Larvele mici se hrănesc până 
la 90% din raci mici și larve de diptere, 
iar larvele mari mănâncă în primul rând 

larvele insectelor acvatice (țânțari, efe-
meroptere, trichoptere, larve de libelule 
și coleoptere acvatice).

Una dintre reptilele comune este Emys 
orbicularis (țestoasa de apă europea-
nă). Numele genului provine din limba 
greacă, emus sau emys însemnând 
broască țestoasă de apă dulce, iar 
numele speciei este derivat din limba 
latină, orbiculus însemnând disc, ce 
face referire la conturul carapacei.

Are o carapace rotunjită, a cărei culoa-
re variază între negru și brun închis, cu 
pete galbene pe fiecare placă. Duș-
manii naturali ai țestoasei de apă sunt 
vidra, porcul mistreț, ariciul și cioara, 
aceștia fiind cu precădere interesați de 
ouă și pui.

Ouăle (3 până la 15) sunt depuse pe 
sol în luna mai. De obicei trăiește în 
apele stătătoare mâloase și în cele cu 
curs liniștit. Preferă locurile însorite de 
pe marginea apelor, unde se sorește 
pe vegetație, bușteni sau pietre. Se hră-
nește cu viermi, melci, insecte acvatice 
(mai ales larve de diptere), pești, tritoni, 
mormoloci, broaște și crustacee. Acti-
vitățile de pescuit au un impact negativ 
asupra acestei specii, accidental sau 
intenționat unele exemplare fiind ucise.

Bazinele hidrografice din zonă adă-
postesc o mare varietate de specii de 
pești dulcicoli. Printre acestea regăsim 
Pelecus cultratus (sabița), un bun înotă-
tor care trăiește în fluvii și râuri de șes, 
precum și în multe lacuri mari interioare, 
frecvent și în limanurile și lacurile litora-
le, dar și în zonele îndulcite ale mărilor.

Corpul este turtit ventral, are colorit 
negru dorsal, argintiu pe flancuri și 

alb ventral. Comportamentul sabiței 
este unul activ, înotând între ape sau 
aproape de suprafață, în cârduri, de 
obicei pe vârste. Reproducerea are loc 
în perioada aprilie-iunie, o femelă de-
punând între 10.000-58.000 de icre 
(în medie 33.500) în ape puțin adânci. 
Se hrănește cu plancton, nevertebrate 
bentonice, insecte aeriene și pești mici, 
fiind o specie importantă din punct de 
vedere economic.

Strâns înrudit cu sabița este Gobio 
kessleri (petroc). Numele genului este 
cel popular latin pentru guvizi, iar 
numele speciei este de fapt o dedicație 
pentru zoologul ucrainean Karl Fedo-
rovich Kessler (1815-1881). Culoarea 
este verde-gri pe partea dorsală, pe 
flancuri prezintă o bandă închisă, iar 
pe partea ventrală este alb. Ajunge de 
obicei la lungimea de 8-10 cm (rar 13 
cm).Trăiește în cârduri mari de câteva 
sute de exemplare, stă nemișcat pe fun-
dul apei, ducând o viață sedentară. Se 

hrănește mai ales cu diatomee și mici 
nevertebrate psamofile.

Dintre celelalte specii de pești osoși 
enumerăm Gymnocephalus baloni 
(ghiborț de râu), numele genului este 
format din cuvintele grecești gymnos 
care înseamnă gol, despuiat și kepha-
lon, însemnând cap, numele speciei 
fiind o dedicație pentru zoologul 
canadian de origine poloneză Eugene 
Kornel Balon (n. 1930). Are o lungime 
medie de 8-12 cm, mai rar ajungând 
la 20 cm. Specie de apă curgătoare, 
prezentă în porțiunile de deal și de șes 
ale râurilor. Preferă zonele cu curent 
mai puternic și se hrănește cu animale 
bentonice (care trăiesc pe fundul apei), 
anume insecte, larve de insecte, râme, 
raci, melci, scoici, ocazional consu-
mând și puiet de peste. Se reproduce 
în perioada martie-mai, o femelă 
depunând circa 600.000-800.000 de 
icre/kg corp. Tritonul dobrogean 

Triturus dobrogicus
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Pești

Zingel streber (fusar) 

Trăiește în Dunăre și în râurile de deal 
și de șes, exclusiv în locurile cu curent, 
pe fund de pietriș, nisip cu argilă. Nu 
se grupează în cârduri. Se hrănește 
cu insecte acvatice, amfipode, viermi, 
ocazional icre și puiet de pește. Ajunge 
la o lungime maximă de 22 cm și o 
greutate în jur de 30-50 g. Reproduce-
rea are loc primăvara (martie-mai), o 
femelă depunând 50.000-100.000 de 
icre de culoare ușor gălbuie cu diame-
trul de 2 mm. Importanța economică 
este redusă, strict locală, deoarece se 
prind cantități foarte mici.

Zingel zingel (pietrar) 

Preferă râurile mari și relativ adânci, cu 
fund de nisip, pietriș sau argilă. Ajunge 
la o lungime maximă de 48 cm și la o 
greutate în jur de 400 g. Este o specie 
activă noaptea care poate forma câr-
duri mici. Reproducerea are loc în mar-
tie și aprilie în plin curent, iar icrele sunt 
depuse pe pietre, prolificitatea variind 
cu vârsta – de la 2.000 de icre la vâr-
sta de trei ani la aproximativ 20.000 
de icre la nouă ani. Se hrănește cu 
insecte acvatice (îndeosebi efemerop-
tere), crustacee, icre și pești mici.

Rhodeus sericeus amarus (boarța) 

Trăiește exclusiv în ape dulci. Preferă 
apele stătătoare sau încete, dar poate 
fi întâlnit și în plin curent până aproape 
de zona montană a râurilor. Este o spe-
cie care apare în multe zone din Româ-
nia, prezența sa fiind legată de răs-
pândirea lamelibranhiatelor (scoicilor) 
Unio sau Anodonta. Se hrănește mai 
ales cu alge filamentoase și unicelulare, 
resturi de plante superioare și detritus, 
uneori consumând și organisme anima-
le. Reproducerea are loc în perioada 
aprilie-august, femela depunând icre 
de mai multe ori în cursul unui sezon.

Gymnocephalus schraetzer (răspăr) 

Trăiește exclusiv în ape curgătoare în 
cârduri de câteva zeci sau sute de in-
divizi, uneori în amestec cu alte specii, 
la maturitate devenind însă singuratic. 
În primii 2-3 ani de viață, răspărul este 
mai degrabă pașnic, hrănindu-se cu 
râme, melci, viermișori și doar uneori 
cu pești de talie mică. După această 
fază devine răpitor și vânează în haită. 
Preferă icrele șalăului și ale crapului, și 
în general puietul speciilor pașnice de 
pești.

Fusar 
Zingel streber
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Păsări Aythya nyroca (rața roșietică)

Condițiile prielnice din zona proiectului 
atrag o multitudine de specii avifau-
nistice, acestea putând fi clasificate în 
mai multe grupe în funcție de habitatul 
preferat și stilul de viață.

Specii de păsări acvatice

Datorită condițiilor prielnice 
din zona proiectului, aici pot 
fi întâlnite numeroase păsări 
acvatice dintre care mentionăm 
Anas acuta (rața sulițar), Anas 
clypeata (rața lingurar), Anas 
crecca (rața mică), Anas pene-
lope (rața fluierătoare), Anas 
platyrhynchos (rața mare), Anas 
querquedula (rața cârâitoare), 
Anas strepera (rața pestriță), 
Ardea cinerea (stârc cenușiu), 
Ardea purpurea (stârc roșu), 
Aythya nyroca (rața roșietică), 
Aythya ferina (rața cu cap 
castaniu), Aythya fuligula (rața 
moțată), Chlidonias hybri-
dus (chirighița cu obraz alb), 
Chlidonias niger (chirighița 
neagră), CygnusCygnus (le-
băda de iarnă), Cygnus olor 
(lebăda de vară), Egretta alba 
(egreta mare), Egretta garzetta 
(egreta mică), Fulica atra (lișița), 
Gallinula chloropus (găinușa de 
baltă), Gavia arctica (cufundar 
polar), Haliaeetus albicilla (vul-
ture codalb), Larus cachinnans 
(pescăruș de Marea Caspică), 
Larus melanocephalus (pescă-
ruș cu cap negru), Larus minutus 
(pescăruș mic), Larus ridibundus 
(pescăruș râzător), Mergus 
albellus (ferestraș mic), Mergus 
merganser (ferestraș mare), 

Numenius arquata (culic mare), 
Nycticorax nycticorax (stârc de 
noapte), Phalacrocoraxcarbo 
(cormoran mare), Phalacroco-
rax pygmeus (cormoran mic), 
Recurvirostra avosetta (avos-
eta), Sterna caspia (pescărița 
mare), Sterna hirundo (chira 
de baltă), la acestea adăugân-
du-se și specii de gâște: Anser 
albifrons (gârlița mare), Anser 
anser (gâsca de vară) și Branta 
ruficollis (gâsca cu gât roșu).

Numele genului provine din grecescul 
aithyia, adică pasăre scufundătoare. 
Numele speciei este sinonim și deri-
vă din cuvântul rusesc nîrok,  pasăre 
scufundătoare. Deși este o rață scufun-
dătoare, preferă ape puțin adânci (30-
100 cm) și trăiește destul de ascunsă. 
Are creștetul înalt, ciocul alungit și turtit 
dorso-ventral, penajul masculului fiind 
brun-roșu deschis, pe partea ventrală 
are o porțiune albă înconjurată de 
o culoare închisă iar penajul femelei 
fiind brun-cenușiu. Cuibărește solitar 

sau în grupuri mici. Iernează în Israel și 
Africa. Populația europeană a speciei 
este relativ mică, cuprinsă între 12.000-
18.000 de perechi.

Deși este o specie foarte importantă 
pentru România, în țară cuibărind peste 
8000 de perechi, este amenințată de 
poluarea apelor cu deversări comunale 
sau industriale. Se hrănește cu vegeta-
ție plutitoare în timpul verii, iar iarna cu 
insecte, crustacee, viermi și pești mici.



38 39

Chlidonias hybridus (chirighița cu obraz alb) Cygnus cygnus (lebăda de iarnă)

Chirighița cu obraz alb este caracte-
ristică zonelor umede de apă dulce 
bogate în vegetație. Lungimea corpului 
este de 24-28 cm și are o greutate de 
65-100 g. Se hrănește cu pești, insecte 
și larvele acestora, melci și broaște. 
Pentru a se hrăni prinde prada prin 

alunecări bruște de la circa cinci metri 
înălțime. Planează pe loc, fluturându-și 
aripile în urmărirea prăzii. Populația 
europeană este cuprinsă între 42.000-
87.000 de perechi, în România găsin-
du-se între 8.000-12.000 de perechi.

Lebăda este o pasăre de talie mare, 
caracteristică zonelor arctice, ce poate 
ajunge la lungimi de 1,5m și la o gre-
utate de 12 kg. Penajul este total alb, 
ciocul galben cu extremitatea neagră. 
Se hrănește în special cu plante de 
apă, semințe, viermi, insecte, moluște și 
uneori pești. Cuibărește pe sol, lângă o 
sursă de apă; cuibul se construiește cu 
tulpini, rădăcini și frunze ale vegetației 
acvatice sau cu plantele de pe maluri. 
Este specia națională în Finlanda și este 
imprimată pe moneda de un euro. Po-
pulația estimată în cartierele de iernare 
este relativ mare, depășind 65.000 
de exemplare. Populația prezentă în 
timpul iernii în România este estimată la 
2.000-4.500 exemplare. Plasele folo-
site pentru pescuit reprezintă un pericol 
pentru această specie, deoarece se 
poate bloca și îneca accidental.
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Egretta alba (egreta mare)

Egreta mare este o specie caracteristi-
că zonelor umede cu pâlcuri de sălcii. 
Poate atinge o lungime a corpului de 
100 cm și o greutate de 1,5 kg. Pena-
jul este în totalitate alb, ciocul galben 
este foarte lung și ascuțit, cu extremi-
tatea neagră. Se hrănește cu pești de 
talie mică, broaște, șerpi și insecte. În 
perioada cuibăririi apare un penaj or-
namental cu pene care ajung la peste 
60 cm lungime, motiv pentru care este 
amenințată de vânătoare. 

Cuibărește în colonii formate numai din 
egrete sau împreună cu alte specii de 
stârci. Populația europeană a speciei 
este relativ mică (11.000-24.000 de 
perechi), în România găsindu-se între 
900-1.000 de perechi. Cuibul, con-
struit din crengi și stuf de către cei doi 
părinți, este amplasat pe trestie bă-
trână și încâlcită sau pe sălcii scunde. 
De obicei cuibul este situat la 1 metru 
înălțime, dar uneori poate urca până la 
15 metri. Pentru alegerea partenerului, 
egretele efectuează dansuri ceremo-
niale prin care își expun penajul. De-a 
lungul timpului, populațiile de egrete 
din România au scăzut ca număr din 
cauza omului (alterarea habitatelor, 
vânătoare).
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Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic)

În Europa este specia cea mai mică din 
familia cormoranilor, adulții având o 
lungime a corpului cuprinsă între 45-
55 cm. Penajul capului și gâtului este 
brun închis-negricios  cu dungi roșcate 
pe piept, iar restul corpului este verzui, 
fiind acoperit de tente albicioase. Se 
hrănește în special cu pește și neverte-
brate acvatice, putând să se scufunde 

până la câțiva metri adâncime și pentru 
o perioadă de până la un minut. Este 
adaptat la vânatul în mediul acvatic 
prin lipsa glandei uropigiane (respon-
sabilă de secreția unor uleiuri ce imper-
meabilizează penajul aripilor), fapt ce 
avantajează scufundările dar reduce 
mobilitatea în zbor până când penajul 
nu este complet uscat.

Se estimează că populația europeană a 
cormoranului mic nu depășește 39.000 
perechi. La sfârșit de martie și început de 
aprilie, perechile revin în coloniile vechi 
unde repară cuiburile existente (alcătuite 
din crengi și căptușite cu vegetație) sau 
construiesc cuiburi noi. Numărul cuibu-
rilor variază pe un arbore de la câteva 
cuiburi până la câteva zeci de cuiburi.

În trecut, populațiile de cormorani au 
fost persecutate de către pescari, ceea 
ce a dus la reducerea acestora, alte 
cauze fiind poluarea apei, folosirea 
pesticidelor și pescuitul excesiv. În pre-
zent, numărul indivizilor este în creștere.
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Branta ruficollis (gâsca cu gât roșu)

Gâsca cu gât roșu este o specie carac-
teristică zonelor de tundră siberiană. 
În medie, atinge o lungimea corpului 
de 60 cm și o greutate de 1.5kg. În 
teritoriile de cuibărire se hrănește cu 
specii vegetale din tundra siberiană, 
iar în cartierele de iernare din sud-estul 
Europei în special pe culturile de grâu 

de toamnă și rapiță. Distanța parcursă 
între zonele de cuibărit și cartierele 
de iernare depășește 4.000 de km. 
Zboară împreună cu alte specii de gâș-
te în șiruri dispuse în formă de „V”. Se 
estimează că populația din cartierele 
de iernare este cuprinsă între 34.000-
37.000 de exemplare.
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Specii de păsări caracteristice zonelor agricole

Coracias garrulus (dumbrăveanca)

Zonele agricole din aria proiectului 
atrag numeroase specii caracteristi-
ce acestui tip de habitat, dintre care 
mentionăm Alauda arvensis (ciocârlie 
de câmp), Anthus campetris (fâsa de 
câmp), Coracias garrulus (dumbră-
veanca), Coturnix coturnix (prepelița), 
Lanius collurio (sfrancioc roșietic), La-
nius excubitor (sfrâncioc mare), Lanius 
minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Lo-

custella naevia (grelușel pătat), Merops 
apiaster (prigorie), Miliaria calandra 
(presura sură), Saxicola rubetra (mără-
cinar mare) și Saxicola torquata (mără-
cinar negru). Acestea sunt predominant 
insectivore, hrana constând în neverte-
brate (Orthoptera, Isoptera, Odonata, 
Mantodea, Coleoptera sau Mollusca), 
precum și semințe, mai rar putând con-
suma și vertebrate mici (reptile).

Zonele agricole din aria proiectului 
atrag numeroase specii caracteristi-
ce acestui tip de habitat, dintre care 
mentionăm Alauda arvensis (ciocârlie 
de câmp), Anthus campetris (fâsa de 
câmp), Coracias garrulus (dumbră-
veanca), Coturnix coturnix (prepelița), 
Lanius collurio (sfrancioc roșietic), La-
nius excubitor (sfrâncioc mare), Lanius 
minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Lo-

custella naevia (grelușel pătat), Merops 
apiaster (prigorie), Miliaria calandra 
(presura sură), Saxicola rubetra (mără-
cinar mare) și Saxicola torquata (mără-
cinar negru). Acestea sunt predominant 
insectivore, hrana constând în neverte-
brate (Orthoptera, Isoptera, Odonata, 
Mantodea, Coleoptera sau Mollusca), 
precum și semințe, mai rar putând con-
suma și vertebrate mici (reptile).
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Lanius collurio (sfrâncioc roșietic) Coturnix coturnix (prepelița)

Numele genului provine din latinescul 
lanius – măcelar, iar numele speciei din 
grecescul kollurion – pasăre de mări-
mea sturzului identificată de Aristotel 
(384-322 î.Hr.). Este caracteristic zone-
lor agricole deschise, de pășune, cu 
multe tufișuri și mărăcinișuri. În medie, 
are o lungime a corpului de 16-18 cm 
și o greutate de 25-36,5 g. A primit nu-

mele de „măcelar” de la obiceiul de a 
fixa în spinii arbuștilor insecte, păsărele 
și mamifere mici atunci când hrana este 
abundentă, pentru a o folosi în zilele 
cu vreme ploioasă când hrana este mai 
puțin disponibilă. Populația europeană 
este mare (între 6.3-13 milioane de 
perechi), în România numărul estimat 
de perechi fiind de 1.3-2.6 milioane.

Prepelița trăiește în ținuturile cultivate 
sau pe pajiștile care îi pot oferi adă-
post. În medie, lungimea corpului este 
de 16-18 cm, atingând o greutate me-
die de 100 g. Se hrănește cu semințe și 
insecte la nivelul solului. Deși populația 

europeană este mare, fiind cuprinsă 
între 2.8-4.7 milioane de perechi, 
prepelița are un statut de conservare 
nefavorabil în Europa din cauza vâna-
tului și a pierderii habitatului ca rezultat 
al schimbării metodelor de cultivare.
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Saxicola rubetra (mărăcinar mare) Specii de păsări cuibăritoare caracteristice râurilor

Actitis hypoleucos (fluierar de munte)

Trăiește pe pajiști, miriști și plantații 
tinere de conifere. Are o lungime medie 
de 12-14 cm și o greutate de 17 g. Se 
hrănește mai ales cu insecte și râme, 
dar ocazional și cu fructe și semințe. 
Populația cuibăritoare din Europa 
este mare, fiind estimată între 5,4-10 
milioane de perechi. Deși specia a 
cunoscut declinuri în perioada 1990-

2000, populațiile cheie, inclusiv cea 
din România, au rămas stabile. Mărăci-
narul depinde de câmpurile cultivate cu 
intensitate mică, unde cositul se face o 
dată sau de două ori pe an. Declinul a 
fost cauzat de intensificarea exploatării 
câmpurilor în agricultură.

Printre speciile cuibăritoare caracte-
ristice râurilor din zona proiectului se 
numără Actitis hypoleucos (fluierar de 
munte), Alcedo atthis (pescăraș al-
bastru), Charadrius dubius (prundăraș 
gulerat mic), Riparia riparia (lăstun de 
mal). Habitatele preferate de acestea 
pentru cuibărit sunt reprezentate de 
pâraie, râuri mici și canale cu maluri 

abrupte și nisipoase, în care unele 
specii își sapă cuibul (de ex. pescărelul 
albastru). Se hrănesc mai ales cu pești 
mici de apă dulce, insecte acvatice 
și pești marini. Mai rar consumă și 
crustacee, moluște, insecte terestre sau 
amfibieni.

Poate fi întâlnit în numeroase tipuri de 
habitate în timpul iernii, inclusiv în es-
tuare, mlaștini sărate, locuri umede din 
apropierea coastelor sau din interiorul 
unei țări. Are o lungime a corpului de 
19-21 de centimetri și o masă corpora-
lă medie de 50 de grame. Se hrănește 
cu nevertebrate, pești, amfibieni și 
unele plante. Vârsta medie în libertate 
este de opt ani. Populația europeană 
este estimată la circa 720.000 – 1,6 
milioane de perechi. 
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Alcedo atthis (pescăraș albastru)

Pescărașul albastru, cunoscut și ca 
Ivan Pescarul, este caracteristic zonelor 
umede reprezentate de râuri, canale, 
lacuri cu apă dulce, câtși zonelor de 
coastă cu apă salmastră. Atinge o 
lungimea corpului de 17-19,5 cm și o 
greutate de 34-46 g. Se hrănește cu 

pești și nevertebrate. Longevitatea ma-
ximă cunoscută în sălbăticie este de 21 
de ani, însă doar un sfert dintre adulți 
trăiesc mai mult de un sezon. Populația 
europeană este cuprinsă între 79.000-
160.000 de perechi, în România găsin-
du-se între 12.000-15.000 de perechi.
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Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic) Riparia riparia (lăstun de mal)

Poate fi întâlnit pe țărmuri întinse și 
nisipoase, pe malul apelor curgătoare, 
încete, sau pe malul lacurilor, cât și în 
mlaștini, în timpul migrației. În medie, 
are o lungime a corpului de 15-18 cm 
și o greutate de 40 g. Se hrănește în 

zonele mlăștinoase și ocazional în ape 
mici cu insecte, păianjeni, viermi și alte 
nevertebrate. În libertate, durata medie 
de viață este de patru ani. În Europa, 
populația cuibăritoare este estimată 
între 110.000–240.000 de perechi.

Poate fi găsit și în alte tipuri de habi-
tat, cum ar fi în apropierea fermelor, 
pe pășuni și în mlaștini. Are o lungime 
a corpului de 12-14 cm și o greutate 
medie de 14 g. Se hrănește mai ales cu 
insecte zburătoare. Specie diurnă, vâ-

nează deasupra apelor, iar deseori stă 
pe ramuri sau sârme, de unde urmă-
rește prada. Populația cuibăritoare din 
Europa este foarte mare, fiind estimată 
la 5,4-9,5 milioane de perechi.
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Specii de păsări cuibăritoare acvatice și palustre

Această categorie se suprapune 
parțial cu cea a păsărilor acvatice, 
cuprinzând speciile Acrocephalus 
arundinaceus (lăcar mare), Acro-
cephalus palustris (lăcar de mlaștină), 
Acrocephalus scirpaceus (lăcar de 
lac), Acrocephalus schoenobaenus 
(lăcar de rogoz), Actitis hypoleucos 
(fluierar de mlaștină), Alcedo atthis 
(pescărașul albastru), Anas platyrhyn-
chos (rața mare), Anas querquedula 
(rața cârâitoare), Anas strepera (rața 
pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), 
Ardea purpurea (stârc roșu), Ardeola 
ralloides (stârc galben), Aythya nyroca 
(rața roșietică), Aythya ferina (rața cu 
cap castaniu), Botaurus stellaris (buhai 
de baltă), Charadrius alexandrinus 
(prundăraș de sărătură), Charadrius 
dubius (prundăraș gulerat mic), Chlido-
nias hybridus (chirighița cu obraz alb), 
Chlidonias leucopterus (chirighița cu 
aripi albe), Circus aeruginosus (erete 
de stuf), Cygnus olor (lebăda de vară), 
Egretta alba (egreta mare), Egretta gar-
zetta (egreta mică), Fulica atra (lișița), 
Gallinula chloropus (găinușa de baltă), 
Himantopus himantopus (piciorong), 

Ixobrychus minutus (stârc pitic), Larus 
ridibundus (pescăruș râzător), Nyc-
ticorax nycticorax (stârc de noapte), 
Pelecanus onocrotalus (pelican co-
mun), Phalacrocorax carbo (cormoran 
mare), Phalacrocorax pygmeus (cor-
moran mic), Platalea leucorodia (stârc 
lopătar), Plegadis falcinellus (țigănuș), 
Podiceps cristatus (corcodel mare), 
Porzana porzana (creșteț pestriț), Rallus 
aquaticus (cârstel de baltă), Remiz pen-
dulinus (pițigoi de stuf), Sterna albifrons 
(chira mică), Sterna hirundo (chira de 
baltă), Tachybaptus ruficollis (corcodel 
mic), Tadorna tadorna (califar alb) și 
Vanellus vanellus (nagâț). Acestea pot 
fi întâlnite în mlaștini, câmpii inundate, 
golfuri adăpostite, estuare, delte, lacuri 
artificiale sau naturale, sau pe pajiștile 
și terenurile agricole din zonele joase, 
deschise, aflate în apropierea zonelor 
umede. Se hrănesc cu insecte acvatice 
(coleoptere, efemeroptere, trichoptere, 
hemiptere, odonate, diptere). Consumă 
și moluște, crustacee, păianjeni, viermi, 
mormoloci și ouă de broaște, pești mici, 
icre de pești și semințe.

Acrocephalus arundinaceus (lăcar mare)

Este cel mai mare lăcar din Europa, 
având o lungime a corpului de 19-20 
de centimetri și o greutate de 22-31 de 
grame. Se hrănește mai ales cu insecte 
și alte nevertebrate, dar uneori și cu 
vertebrate mici, iar toamna mănâncă și 
fructe. Populația cuibăritoare din Euro-
pa este estimată între 1,5 si 2,9 milioa-
ne de perechi. Deși unele populații din 

vest au cunoscut un regres în perioada 
1990-2000, populațiile cheie din est 
(inclusiv România) au rămas stabile. 
Declinul speciei a fost pus pe seama 
pierderii habitatului și a reducerii ariilor 
acoperite de stuf. Pierderea habita-
tului se datorează asanării bălților și 
transformării acestor zone în terenuri 
agricole.
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Anas querquedula (rața cârâitoare) Circus aeruginosus (erete de stuf)

La nivel global, populația de rață cârâ-
itoare este estimată la 2,6-2,8 milioane 
de indivizi, cu trend ușor descrescător. 
Populația cuibăritoare din Europa nu-
mără 390.000–590.000 de perechi, 
cele mai mari concentrații fiind întâlnite 
în Rusia, Belarus, Ucraina. Cuibărește 
pe sol în vegetație deasă, de obicei în 
apropierea apei. Depune 8-9 ouă pe 

care le clocește timp de 21-23 de zile. 
Se hrănește cu vegetație și hrană de 
natură animală: moluște, insecte acvati-
ce, larve, crustacee, larve, mormoloci și 
pești mici. În schimb, în afara sezonului 
de cuibărit predomină hrana de natu-
ră vegetală, anume semințe, rădăcini, 
tuberculi, frunze, muguri, iarbă.

Numele genului este derivat din gre-
cescul kirkos – răpitoare ce descrie 
cercuri, numele speciei provenind din 
cuvântul latin aerugo – rugină de cupru 
(de culoare albastru-verde), care face 
referire la ouăle păsării. Eretele de stuf 
are o lungime a corpului de 43-55 cm 
și o greutate de 500-700 g. Masculul 
are penajul brun-ruginiu, capul găl-
bui, aripile și coada argintii cu vârfuri 
negre, iar penajul femelei este de un 
cafeniu uniform, având o culoare mai 
deschisă doar pe partea anterioară a 
aripilor. Se hrănește cu păsări și ouă, 
pui de iepure, rozătoare mici, broaște, 
insecte mai mari și uneori pești. Popu-
lația europeană a speciei este cuprinsă 
între 93.000-140.000 de perechi, în 
România găsindu-se 1.700-2.500 de 
perechi. Principalele amenințări sunt 
degradarea habitatelor, vânătoarea 
ilegală, deranjul determinat de activi-
tățile umane prin tăierea sau arderea 
stufului și otrăvirea.
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Pelecanus onocrotalus (pelican comun)

Pelicanul comun este o specie de 
dimensiuni mari, de aproximativ 170 
cm înălțime, cu o deschidere a aripilor 
de 3 metri și o greutate ce poate atinge 
10 kg. Se hrănește mai ales cu pești, 
dar și cu crustacee și viermi. Populația 
europeană este estimată la aproximativ 
5.000 de perechi. Cuibărește în colonii 
mari, perechile construindu-și cuiburile 
aproape unul de altul. Depun 1-2 ouă, 
incubația durând 32-36 de zile, după 
care puii sunt hrăniți de părinți timp de 
9 săptămâni, până încep să zboare.
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Phalacrocorax carbo (cormoran mare)

Cormoranul mare este o specie care 
preferă habitatele umede cu întindere 
mare de apă care îi asigură hrana, 
adică pești de diferite dimensiuni, spe-
cia fiind complet ihtiofagă. Lungimea 
corpului este de 84-90 cm, putând 
atinge o greutate de 2,6-3,7 kg. Lon-
gevitatea maximă atinsă în sălbăticie 
este de 22 ani. Populația europeană 
este relativ mare, ajungând la aproxi-
mativ 310.000 de perechi cuibăritoare, 
din care în România se găsesc în jur de 
18.000-20.000 de perechi. 
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Vanellus vanellus (nagâț)

Specia cuibărește în habitate deschise 
cu vegetație mică, inclusiv pe terenuri 
agricole, turbării, lunci și zone umede. 
Nagâțul are o lungime a corpului de 
67-72 cm și atinge o greutate medie de 
140-320 g. Se hrănește în principal cu 
viermi și insecte. Longevitatea medie în 
sălbăticie este de 4-5 ani. Deși totalul 

populației cuibăritoare din Europa este 
estimat la 1,7-2,8 milioane de perechi, 
nagâțul a suferit un declin major pe 
întregul continent (mai ales din cauza 
pierderii habitatelor propice ca rezultat 
al schimbărilor din practicile agricole), 
fiind considerată încă o specie vulne-
rabilă.

Himantopus himantopus (piciorong)

Numele genului și speciei provin din 
cuvintele grecești ymantos – coardă 
și pous – picior, cu referire la picioa-
rele lungi ale păsării. Piciorongul are 
o lungime a corpului de 33-36 cm și 
o greutate medie de 180 g. Penajul la 
femela este brun pe cap si pe spate, in 
rest este alb. Masculul se diferențiază 
prin penajul de pe cap și spate negru; 
iarna, penajul capului este alb. Este 
perfect adaptat habitatului său: picioa-
rele lungi și înguste îi permit deplasarea 
ușoară pe frunze de nufăr sau în ape 

de adâncimi mici; ciocul lung și ascuțit 
îi permite să preia hrana din apă sau 
mâluri. Se hrănește cu insecte, mo-
luște, crustacee, păianjeni, pești mici 
și semințe. Este o specie monogamă, 
sociabilă, ce se deplasează de obicei 
în stoluri și cuibărește în colonii mici, în 
care cuiburile căptușite superficial cu 
vegetație sunt așezate pe sol. Populația 
europeană a speciei este estimată între 
37.000-64.000 de perechi, din care 
România deține aproximativ 400-600.
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Specii de păsări răpitoare de zi

Accipiter nisus (uliu păsărar)

Răpitoarele atrase de bogata bio-
diversitate din zona proiectului sunt 
Accipiter nisus (uliu păsărar), Buteo 
buteo (șorecar comun), Buteo rufinus 
(șorecar mare), Circaetus gallicus (șer-
par), Circus aeruginosus (erete de stuf), 
Falco subbuteo (șoimul rândunelelor), 
Falco tinnunculus (vânturel roșu). Hrana 
acestor păsări este foarte diversificată, 

fiind formată mai ales din șoareci și alte 
rozătoare, dar și din amfibieni, reptile, 
păsări, insecte, râme. Urmăresc prada 
de la înălțime, fie de pe un punct de 
observație fix, mai înalt, fie din aer, 
unde planează sau chiar zboară pe 
loc (de exemplu șorecarul și vânturelul 
roșu).

Este o pasăre de pradă de talie mică, 
având o lungime de 28-38 de centime-
tri și o greutate de 185-342 g (femelă) 
sau 110-196 g (mascul). Vânează 
alte specii diurne de păsări, prin atac 
surpriză. Totalul populației europene 
este estimat între 340.000 și 450.000 

de perechi cu pui. Populațiile din nordul 
continentului sunt migratoare, cele din 
centru sunt parțial migratoare, iar cele 
din sud sunt sedentare. Numărul lor a 
crescut în perioada 1970-1990 și, în 
ciuda declinului actual din mai multe 
țări, populația cheie a rămas stabilă.
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Circaetus gallicus (șerpar)

Numele genului este compus din forma 
latinizată a cuvântului grecesc kirkos 
– răpitoare care descrie cercuri și din 
grecescul aietos – acvilă. Numele spe-
ciei provine din forma latinizată Gallia 
a cuvântului grecesc Gaul – Franța 
de astăzi. La fel ca șorecarul, șerparul 
preferă un mozaic de habitate cu zone 
împădurite pentru cuibărit și zone des-
chise pentru hrănire. Lungimea corpului 
este de 62-69 cm, având o greutate 

de 1.200-2.000 g (mascul) și 1.300-
2.300 g (femelă). Se hrănește înde-
osebi cu șerpi și alege cu precădere 
speciile neveninoase. Se hrănește și cu 
șopârle, broaște, mamifere mici și mai 
rar cu păsări sau nevertebrate. Popula-
ția europeană este mică, fiind cuprinsă 
între 8.400-13.000 de perechi, din 
care în România se găsesc 220-300 
de perechi. 

Buteo buteo (șorecar comun)

Poate fi întâlnit în diferite tipuri de 
habitate. Preferă pădurile pentru cui-
bărit, dar are nevoie de acces la zone 
deschise precum terenurile agricole 
sau pajiști pentru a putea vâna. Este o 
pasăre răpitoare de dimensiuni medii, 
având o lungime a corpului de 50-
57 cm și o greutate medie de 1 kg la 

femele și 780 g la masculi. Se hrănește 
cu mamifere mici, păsări, hoituri, dar 
și insecte mari. În sălbăticie, durata 
medie de viață este de opt ani. Totalul 
populației cuibăritoare din Europa este 
cuprins între 710.000 și 1.2 milioane 
de perechi.
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Falco tinnunculus (vânturel roșu)

Este o pasăre de pradă mică, de cu-
loare castanie, ce poate fi identificata 
după zborul pe loc caracteristic, în tim-
pul căruia ține coada lungă deschisă 
ca un evantai. Lungimea corpului este 
de 31-37 cm, având o greutate medie 
de 190 g (mascul) și 220 g (femelă). 

Se hrănește mai ales cu mamifere 
mici, dar vânează uneori și păsări mici 
sau nevertebrate. Totalul populației 
cuibăritoare din Europa este cuprins 
între 330.000 și 500.000 de perechi. 
În prezent, specia este considerată în 
declin.

Falco subbuteo (șoimul rândunelelor)

Trăiește în zone deschise, joase, cu 
pâlcuri de copaci și vegetație. Atinge o 
lungime a corpului de 28-36 de centi-
metri și o greutate medie de 131–232 
g (mascul) / 141-340 g (femelă). 
Vânează în zbor insecte mari, păsări 
mici și lilieci, dar uneori și mamifere 
mici și reptile. Specia este foarte activă 
seara, când vânează păsările care se 

strâng în stoluri. Populația cuibăritoare 
din Europa de 71.000 – 120.000 de 
perechi reprezintă aproximativ un sfert 
din populația globală. Principalele 
amenințări pentru această specie sunt 
vânătoarea ilegală în timpul migrației, 
distrugerea habitatului și intensificarea 
agriculturii.
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Specii de păsări nocturne din habitate deschise și semideschise

Porzana porzana (crestețul pestriț)

Nici păsările nocturne nu lipsesc din 
zona proiectului, printre acestea numă-
rându-se Coturnix coturnix (prepeliță), 
Locustella luscinioides (grelușel de stuf), 
Porzana porzana (cresteț pestriț), cât 
și Asio otus (ciuf de padure), Athene 
noctua (cucuvea), Caprimulgus euro-
peus (caprimulg), Strix aluco (huhurez 

mic). Această categorie este amenința-
tă de alterarea și pierderea habitatelor, 
inclusiv cauzate de schimbarea folosirii 
terenurilor; contaminarea prin produse 
agricole; pierderea și deteriorarea zo-
nelor de reproducere; efectul vânătorii 
și al braconajului; efectul altor activități 
antropogene.

Crestețul pestriț este o specie caracte-
ristică zonelor umede, mlăștinoase, cu 
multă vegetație. Duce o viață retra-
să, fiind greu de observat. Lungimea 
corpului este de 19-22,5 cm și are o 
greutate medie de 57-147 g. Penajul 
masculului este albăstrui, iar cel al 
femelei este cafeniu, cu pete albicioase 
ce îi dau și numele. Cuibul, plasat în 
vegetație, are forma unei cupe și este 
construit de ambii parteneri. Se hrăneș-

te cu insecte și larvele acestora, melci și 
semințe, plante de apă și pești. Popu-
lația europeană a speciei este relativ 
mare, fiind cuprinsă între 120.000-
260.000 de perechi, din care în Ro-
mânia se găsesc între 8.000-15.000. 
Principalele pericole care afectează 
specia sunt distrugerea și degradarea 
habitatelor umede.
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Strix aluco (huhurez mic)

Este întâlnit mai ales în păduri deschise 
și zone agricole cu arbori răzleți. Lungi-
mea corpului este de 37-43 cm, având 
o greutate de 420 g (mascul) și 520 g 
(femelă). Se hrănește cu mamifere mici, 
păsări, reptile, amfibieni și nevertebra-
te. Populația cuibăritoare din Europa 
este estimată între 480.000 și 1 milion 
de perechi.

Caprimulgus europeus (caprimulg)

Caprimulgul preferă zonele deschise, 
precum rariștile pădurilor de conifere 
sau de amestec și pășunile. Atinge o 
lungime a corpului de 25-30 cm și o 
greutate de 50-100 g. Se hrănește mai 
ales cu insecte ce zboară la crepuscul 
sau noaptea, pe care le prinde în zbor. 

Cuibărește pe sol, în scobituri de pe 
pajiști sau la adăpostul copacilor sau 
a tufișurilor. Cuibul poate fi utilizat mai 
mulți ani succesiv. Iernează în Africa. 
Populația europeană este cuprinsă între 
470.000 și 1 milion de perechi.
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Specii de păsări cântătoare

Erithacus rubecula (măcăleandru)

Păsările cântătoare sunt și ele bine 
reprezentate, cele mai importante 
fiind Carduelis cannabina (cânepar), 
Carduelis carduelis (sticlete), Carduelis 
chloris (florinte), Carduelis spinus (sca-
tiu), Erithacus rubecula (măcăleandru), 
Fringilla coelebs (cinteză de vară), Frin-
gilla montifringilla (cinteză de iarnă), 
Hirundo rustica (rândunică), Locustella 
luscinioides (grelușel de stuf), Motaci-
lla alba (codobatura albă), Motacilla 
flava (codobatura galbenă), Oriolus 
oriolus (grangur), Phylloscopus colly-
bita (pitulice de munte), Phylloscopus 
sibilatrix (pitulice sfârâitoare), Serinus 

serinus (cănăraș), Sturnus vulgaris 
(graur), Sylvia nisoria (silvie porumba-
că) și Upupa epops (pupăză). 

Hrana de bază o constituie semințe-
le de diverse specii de plante, dar și 
insecte și fructele de pădure. Puii sunt 
hrăniți îndeosebi cu nevertebrate de 
talie mică, printre care predomină 
insectele. Principalele amenințări cu 
care se confruntă aceste specii sunt 
modificarea, fragmentarea și pierderea 
habitatului, perturbarea cauzată de 
silvicultură, poluarea, perturbarea cau-
zată de alte activități antropogene.

Trăiește mai ales în păduri, parcuri și 
grădini, dar apare adesea și în zone 
urbane. Lungimea corpului este de 
12.5-14 cm, iar greutatea medie este 
de 18 g. Vara se hrănește cu neverte-
brate, la care iarna se adaugă semințe 
și fructe de arbuști. Deși este o specie 

diurnă, se hrănește și noaptea acolo 
unde există surse de lumină artificia-
le, sau unde lumina lunii este foarte 
puternică. Cele 43-83 de milioane de 
perechi din Europa constituie 75% din 
populația mondială de măcăleandru.
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Phylloscopus collybita (pitulice de munte)

Poate fi întâlnită în păduri mature, în 
zone deschise, parcuri și grădini unde 
există arboret pe care îl folosește la 
cuibărit. Este o specie diurnă de talie 
mică, având o lungime a corpului de 
10-12 cm și o greutate medie de 9 g. 

Se hrănește cu insecte, pe care le caută 
pe sol și în coroanele arborilor. Media 
de viață în libertate este de doi ani. 
Populația cuibăritoare din Europa este 
mare, fiind estimată între 30 și 60 de 
milioane de perechi.

Fringilla montifringilla (cinteză de iarnă)

Trăiește în păduri de mesteacăn și de 
conifere în sezonul de împerechere și în 
păduri de foioase pe timp de toamnă și 
de iarnă. Are o lungime a corpului de 
14-16 cm și o masă corporală medie 
de 24 g. Se hrănește cu semințe, fructe 

de arbuști și insecte — vara în frunziș, 
iar pe timp de iarnă coboară pe sol. În 
libertate, trăiește în medie trei ani. Po-
pulația cuibăritoare din Europa ajunge 
la 12-22 de milioane de perechi.
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Upupa epops (pupăză)

Pupăza este adesea întâlnită în habita-
te deschise cu iarbă mică sau brazde 
pentru hrănire. Lungimea corpului este 
de 25-29 cm, iar greutatea corpului 
ajunge la 68 g. Se hrănește în spe-
cial cu insecte, dar și cu reptile mici, 
amfibieni, semințe și fructe de pădure. 
Se hrănește prin săpare și sondarea 

pământului, folosindu-și ciocul lung. 
Este o specie activă în timpul zilei, fiind 
observată adesea încălzindu-se la 
soare cu aripile larg deschise. Popula-
ția cuibăritoare din Europa numără în 
prezent 890.000-1,7 milioane perechi.

Sylvia nisoria (silvie porumbacă)

Numele genului provine din latinescul 
silva sau sylva – pasăre mică de pădu-
re, iar cel al speciei din latinescul nisus 
– uliu, cu referire la culoarea penajului 
de pe piept. Silvia porumbacă este 
caracteristică zonelor deschisecu tu-
fărișuri și copaci izolați. Cu o lungimea 
corpului de 15,5-17 cm și o greutate 

de 22-36 g, este cea mai mare dintre 
speciile de silvie. Culege insecte de pe 
sol, în zbor, de pe frunzele arbuștilor 
și din coroana copacilor. Populația 
europeană este mare, fiind cuprinsă 
între460.000 și 1 milion de perechi. 
În România este estimat un număr de 
25.000-40.000 de perechi.
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importanța 
zonelor umeDe
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Zonele umede (regiuni de tranziție între 
zonele terestre și cele acvatice) au ofe-
rit dintotdeauna societății o multitudine 
de servicii, reprezentând aproximativ 
6% din suprafața pământului (aproxi-
mativ 570 milioane de hectare), con-
form Comisiei Europene.

Zone umede sunt recunoscute ca fiind 
cele mai productive medii naturale din 
lume, susținând viața prin oferirea unor 
mari cantități de resurse, în interiorul 
acestora regăsindu-se o bogăție de 
specii de plante, pești, păsări, mamifere 
si nevertebrate.

Majoritatea habitatelor care se regă-
sesc în zona proiectului, precum bălțile, 
lacurile, râurile, stufărișul, păpurișul, 
mlaștinile cu rogoz, fânețele umede și 
alte suprafețe cu apă mică, asigură un 
mediu prielnic pentru numeroase specii 
de interes comunitar. Majoritatea spe-
ciilor de păsări depind strict de aceste 
zone, întrucât aici cuibăresc, se hră-
nesc, se reproduc și găsesc adăpost.

Formațiunile stuficole fixe și mobile (de-
numite popular plauri, sau cocioace) 
sunt foarte importante pentru păsări, 
deoarece acestea preferă zonele izola-
te pentru siguranța cuiburilor și pentru 
că pot găsi aici multiple modalități de 
adăpostire. Se pot ascunde și camu-
fla în stuf, scăpând atât de potențialii 
prădători, cât și de razele puternice ale 
soarelui. În zonele stuficole întinse, cu 
dimensiuni de peste 1 ha, se pot găsi 
ochiuri de apă, care în iernile mai blân-
de nu îngheață, iar păsările le folosesc 
pentru a-și asigura hrana.
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Este importantă conservarea acestor 
zone nu doar pentru speciile stabilite 
aici, dar și pentru cele care folosesc 
situl în perioada de pasaj/migrațiu-
ne. După mii de kilometri de zbor, au 
nevoie de condițiile oferite de aceste 
zone umede pentru a putea continua 
zborul lor.

Calitatea și distribuția geografică a 
acestor zone sunt esențiale pentru su-
praviețuirea multor populații de păsări 
migratoare din Europa. Modificări în 
numărul de specii de păsări și al popu-
lațiilor de păsări sunt considerate sem-
nale ale schimbărilor generale în starea 
și presiunile asupra ecosistemelor.

Schimbările climatice, turismul necon-
trolat, supraexploatarea, poluarea, 
utilizarea nesustenabilă a terenurilor 
precum și a resurselor de apă sunt prin-
cipalele cauze care duc la degradarea 
acestor zone și la reducerea suprafețe-
lor ocupate de acestea.

Întrucât în ultimii 50 de ani au dispărut 
numeroase zone umede naturale, mai 
ales în lunca Dunării și a marilor râuri, 
ca urmare a realizării de lucrări de 
desecare și regularizare a cursurilor, 
păsările acvatice au fost nevoite să se 
concentreze în puținele zone rămase. 
De aceea, heleșteiele, ca habitate 
seminaturale, constituie unul dintre puți-
nele refugii pentru păsările de baltă din 
zonele de câmpie.



88 89

Zonele umede oferă o gamă largă de 
servicii, dintre care menționăm:

Apa aflată în zonele umede reîncar-
că în timp sursele de apă subterane 
(acviferul)

În zona noastră, alimentarea cu apă 
potabilă se realizează aproape în tota-
litate din surse subterane prin puțuri de 
adâncime medie (18-20m) sau mare 
(60-100m). 

Zonele umede au un rol important în 
controlul inundațiilor

Cantitățile mari de precipitații care cad 
într-o perioadă scurtă produc creșterea 
bruscă a nivelului apelor și pot provoca 
pagube serioase. Zonele umede preiau 
o parte din aceste ape, le răspândesc 
pe suprafețe mai mari și pot astfel 
contribui la reducerea notabilă a puterii 
distructive a inundațiilor. 

De asemenea, vegetația zonelor 
umede joacă un rol important atât în 
încetinirea curgerii apelor, cât și în 
stabilizarea malurilor, reducând eroziu-
nea acestora. 

Plantele și nămolul zonelor umede au 
un rol important în purificarea apelor

Zonele umede acționează ca un filtru 
și rețin sedimentele (particule solide de 
diverse mărimi care plutesc în apă). 
Sedimentele preiau o parte din sub-
stanțele toxice transportate de apă și 
reduc cantitatea de poluanți care poate 
ajunge în aval. Bacteriile și plantele 
superioare din zonele umede rețin și 
procesează o bună parte a compușilor 
de azot și fosfor (nutrienți). Atunci când 
concentrația acestor substanțe proveni-
te din ape uzate sau din zone agricole 
atinge valori ridicate, se produce fe-
nomenul denumit eutrofizare (înflorirea 
apelor).

Zonele umede reduc efectele schimbă-
rilor climatice

Acestea au rolul de a stoca gazele 
cu efect de seră și în special dioxidul 
de carbon. Astfel, distrugerea zonelor 
umede generează eliminarea gazelor 
cu efect de seră în cantități foarte mari. 

Zone adecvate pentru recreere și turism

Frumusețea naturală și bogăția de pă-
sări și plante fac din zonele umede des-
tinații potrivite pentru activități turistice 
care pot genera venituri importante. 

Pe suprafața bălților și lacurilor pot fi 
organizate ferme piscicole
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De ce trebuie 
menținut un 
meDiu natural  
și sănătos
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Întrucât animalele sunt deosebit de 
sensibile la schimbările aduse habita-
telor lor, prezența faunei este dovada 
calității ridicate a mediului natural, 
putând fi folosită de comunitățile locale 
din vecinătatea siturilor drept indicator 
pentru întreaga zonă.

Bunăstarea financiară și calitatea vieții 
trebuie să fie întotdeauna evaluate în 
paralel. Statutului de sit Natura 2000 
nu îi este asociată o protecție strictă a 
capitalului natural care exclude orice 
activitate generatoare de profit, ci re-
prezintă mai degrabă o oportunitate de 
dezvoltare durabilă care poate asigura 
un mediu propice atât comunității, cât și 
faunei locale.

În cadrul siturilor sunt permise activități 
agricole tradiționale, cultivarea și ob-
ținerea produselor ecologice (legume, 
fructe, produse lactate, carne), dar și 
vânătoarea și pescuitul, cu condiția ca 
obiectivul de conservare a siturilor să 
nu fie afectat.

Asemenea activități trebuie să respecte 
o serie de măsuri minime de manage-
ment pentru speciile din situri, dintre 
care menționăm:

- respectarea perioadelor de reprodu-
cere, cuibărit, popas și iernat ale faunei 
locale;

- exploatarea masei lemnoase – în 
funcție de habitatul / specia pentru 
care zona a fost declarată sit Natura 
2000;
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- ridicarea de construcții pentru care se 
folosesc materiale tradiționale, în acord 
cu arhitectura zonei;

 - activități de promovare și dezvoltare 
a turismului durabil.

În schimb, nu sunt permise construcții și 
lucrări de infrastructură care pot afecta 

habitatele/speciile de interes comuni-
tar. Printre excepții se numără lucrările 
importante pentru siguranța oamenilor 
sau cele de importanță națională. 

Evaluarea impactului asupra mediului 
nu este obligatorie pentru activități 
curente. De asemenea, este important 
de știut că statutul de sit Natura 2000 

nu afectează dreptul de proprietate 
asupra terenurilor. Atunci când anu-
mite activități care afectează speciile 
sau habitatele locale nu mai pot fi 
continuate ca urmare a declarării unei 
zone drept sit Natura 2000, fermierii/ 
proprietarii/ administratorii/ concesio-
narii de terenuri vor primi plăți compen-
satorii.

Dezvoltarea economică durabilă în 
interiorul rețelei Natura 2000 este 
înlesnită de oportunități importante de 
atragere de fonduri.




