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INTRODUCERE 
 
Implementarea Proiectului va contribui atât la menținerea stării de conservare a 

habitatelor și a speciilor de floră și faună de interes comunitar si național cât și la procesul de 
conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și avantajelor rezultate din 
menținerea și păstrarea biodiversității actuale a ariilor protejate ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu, împreună cu rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie. 

 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu a fost declarat prin Ordinul ministrului mediului si 

dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a 
siturilor de importanța comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 
in Romania, modificat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2387/2011 (avand o 
suprafața de 11.540 ha). Prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 46/2016, 
privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea siturilor de importanta 
comunitara ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, suprafața 
sitului a fost micșorata la 11.521 ha. 

 
Aria naturală protejată Ostrovul Haralambie a fost reglementată/declarată prin HG 

2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala pentru noi zone. Este o arie 
protejata de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturala de 
tip floristic și  

 
Obiectivul general al prezentului contract rezidă din însuși scopul proiectului. 
 

� Obiectivul general al proiectului vizat este asigurarea starii de conservare favorabila a 
speciilor și habitatelor din 5 situri Natura 2000: ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
(incluzand rezervația naturala IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocanesti – Dunare 
(incluzand rezervația naturala IV.21 Ostrovul Ciocanești), ROSPA0055 Lacul Galatui, 
ROSPA0105 Valea Mostistea și ROSPA0136 Oltenita – Ulmeni, in cadrul unui proces 
consultativ deschis, transparent și participativ vizand elaborarea planului de management și 
informarea/ constientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservarii siturilor 
Natura 2000.  

 
Obiectivul specific al proiectului, la a carei documentare contribuie prezentul studiu, este 

”Elaborarea Planului de management pentru 5 situri Natura 2000: ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzand rezervația naturala IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 
Ciocanesti – Dunare (incluzand rezervația naturala IV.21 Ostrovul Ciocanești), ROSPA0055 
Lacul Galatui, ROSPA0105 Valea Mostistea și ROSPA0136 Oltenita – Ulmeni, in concordanta 
cu legislatia in vigoare.” 

Proiectul promovează acțiuni care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivului 
specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de 
management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate, al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-
2020, prin includerea unor obiective stabilite în Strategia UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul 
de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Națională si Planul de Acțiune pentru 
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Conservarea Biodiversității 2014-2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protecție a 
biodiversității din România. 

 
Importanţa ariilor/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea 
speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional: 

 

Situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu  a fost declarat pentru asigurarea 
stării favorabile de conservare a 4 habitate și 17 specii de fauna de interes comunitar. 
Tipurile de habitate prezente in sit:  

- 3270 Rauri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention  
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition 
- 3130 Ape statatoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae 
și/sau Isoeto-Nanojuncetea 
- 6510 Pajiști de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

 
Speciile de interes comunitar, enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, 
prezentate in Formularul standard al sitului: 

- Specii de mamifere  - 1355 Lutra lutra – vidră 
- Specii de amfibieni și reptile - 1188 Bombina bombina – izvoraș cu burta roșie 

                                               - 1993 Triturus dobrogicus – tritonul dobrogean 
                                               - 1220 Emys orbicularis - țestoasa de apa europeana 

- Specii de pești:  - 1149 Cobitis taenia – zvarluga  
- 2511 Gobio kessleri – petroc  

                                               - 1134 Rhodeus sericeus amarus – boarca  
                                               - 1160 Zingel streber – fusar  

                                                           - 1159 Zingel zingel – fusar mare 
                                                           - 4125 Alosa immaculata – scrumbia de Dunare 

                                               - 1124 Gobio albipinnatus – porcușor de nisip 
                                               - 1157 Gymnocephalus schraetzer – raspar  
                                               - 2522 Pelecus cultratus – sabita  
                                               - 1130 Aspius aspius – aun 
                                               - 1145 Misgurnus fossilis - țipar    
                                               - 2555 Gymnocephalus baloni – ghiborț de rau 

                                                           - 2011 Umbra krameri - țiganuș.  
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Tabel 1 - Specii de interes comunitar listate la Formularul sitului Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - Chiciu 
  – rezultate inventariere-cartare 2017-2019 

Nume specie 
Cod 

EUNIS 

Tipul 
populației 

în sit 

Suprafața 
habitatului 

speciei 

Unit. De 
măsură a 

habitatului 

Populație 
minimă 

Populație 
maximă 

Unit. 
măsură 

Calitatea 
datelor 

Densitate 
Tip de 

informații 

Lutra lutra        
(vidră) 

1355 P 11521 ha 40 90 i bună medie publice 

Bombina 
bombina (izvoraș 
cu burtă roșie) 

1188 P 500 ha 1000 5000 i medie medie publice 

Triturus 
dobrogicus  
(tritonul 
dobrogean) 

1993 P >500 ha 100 500 i slabă scăzută publice 

Emys orbicularis  
(țestoasa de apă 
europeană) 

1220 P 800 ha 500 1000 i medie scăzută publice 

Cobitis taenia  
(zvârlugă) 

1149 P 2979 ha 10000 50000 i medie scăzută publice 

Gobio kessleri 
(petroc) 

2511 P 2961 ha - - i medie - publice 

Rhodeus sericeus 
amarus ( boarca) 

1134 P 6529 ha 100000 500000 i medie medie publice 

Zingel streber 
 (fusar) 

1160 P 2801 ha 50000 100000 i medie scăzută publice 

Zingel zingel 
(fusar mare) 

1159 P 2801 ha 5000 10000 i medie scăzută publice 

Alosa 
immaculata 
(scrumbia de 
Dunare) 

4125 R 2961 ha - - i insuficientă - publice 

Gobio 
albipinnatus  

1124 P 2961 ha 100000 300000 i medie medie publice 
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(porcușor de 
nisip) 
Gymnocephalus 
schraetzer  
(răspăr) 

1157 P 2961 ha 10000 50000 i medie scăzută publice 

Pelecus cultratus 
(săbiță) 

2522 P 3068 ha 10000 50000 i medie scăzută publice 

Aspius aspius 
(aun) 

1130 P 2961 ha 100000 500000 i medie medie publice 

Misgurnus 
fossilis (țipar)    

1145 P 3,31 ha 500 1000 i medie scăzută publice 

Gymnocephalus 
baloni (ghiborț 
de râu) 

2555 P 2961 ha 1000 5000 i medie scăzută publice 

Umbra krameri  
(țigănuș) 

2011 P, C > 0,3 ha ha 100 500 i medie scăzută publice 

Eudontomyzon 

mariae (chișcar) 
2484 C 2961 ha 10000 50000 i medie scăzută publice 
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Aria naturală protejata Ostrovul Haralambie  este o arie protejata de interes național ce 
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturala de tip floristic și faunistic). 
Principalele tipuri de habitate din aria protejata sunt habitatele de apa dulce/zone umede. 
Speciile protejate menționate in formularul standard pentru caracterizarea rezervației: 
- amfibieni: Hyla arborea  
- pasari: Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Ardea cinerea, 
Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Plegadis 
falcinellus, Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta rufina, Oxyura 
leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco cherrug, Falco 
peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Haemantopus 
ostralegus, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Larus genei, Larus 
melanocephalus, Larus canus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna hirundo, Chlidonias 
niger, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, Athene noctua, Strix aluco, 
Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa epops, Dendrocopos major, 
Dendrocopos minor, Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla flava, Lanius excubitor, Erithacus 
rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus oriolus, Corvus corax. 
 

Pentru evaluarea speciilor si habitatelor de interes comunitar s-au utilizat metode adecvate, 
bazate atat pe datele existente din bibliografie, cat si pe observatiile si evaluarile de pe teren. 
Obiectiv: Inventarierea detaliata a speciilor si habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 
fundamentarea Planului de management si a masurilor de conservare pentru speciile si habitatele de 
interes comunitar. 

Situl este amplasat în totalitate în regiunea biogeografică stepică. 
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Tabel 2 - Specii pentru care a fost desemnată rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie   
– rezultate inventariere-cartare 2017-2019 

Nume specie 
Cod 

EUNIS 

Tipul 
populației 

în sit 

Suprafața 
habitatului 

speciei 

Unit. de 
măsură a 

habitatului 

Populație 
minimă 

Populație 
maximă 

Unit. 
măsură 

Calitatea 
datelor 

Densitate 
Tip de 

informații 

Specii de păsări  
Gallinula 
chloropus 
(găinușă de 
baltă) 

A123 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Rallus aquaticus 
(cârstel de baltă) 

A118 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Haematopus 
ostralegus 
(scoicar) 

A130 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Himantopus 
himantopus 
(piciorong) 

A131 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Charadrius 
dubius 
(prundăraș 
gulerat mic) 

A136 C, R ≈ 39,67 ha 10 100 i bună scăzută publice 

Vanellus 
vanellus (nagâț) A142 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Larus genei 
 (pescăruș 
rozalb) 

A180 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Larus 
melanocephalus 
(pescăruș cu cap 
negru) 

A176 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Larus canus 
(pescăruș sur) 

A182 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 
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Gelochelidon 
nilotica 
(pescăriță 
râzătoare) 

A660 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Sterna caspia 
 (pescăriță mare) 

A190 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Sterna hirundo 
(chiră de baltă) 

A193 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Chlidonias niger 
(chirighiță 
neagră) 

A197 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Chlidonias 
leucopterus 
(chirighiță cu 
aripi albe) 

A198 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Chlidonias 
hybridus 
(chirighiță cu  
obraz alb) 

A196 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Asio otus (ciuf de 
pădure) 

A221 R ≈ 39,67 ha 1 10 p bună scăzută publice 

Athene noctua 
(cucuvea) 

A218 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Strix aluco 
 (huhurez mic) 

A219 R ≈ 39,67 ha 1 10 p bună scăzută publice 

Caprimulgus 
europaeus 
(caprimulg) 

A224 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Coracias 
garrulus 
(dumbrăveancă) 

A231 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Alcedo atthis 
(pescărel 

A229 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 
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albastru) 
Upupa epops 
 (pupăză) 

A232 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Dendrocopos 
major 
(ciocănitoare 
pestriță mare) 

A237 R ≈ 39,67 ha 1 10 p bună scăzută publice 

Dendrocopos 
minor 
(ciocănitoare 
pestriță mică) 

A242 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Riparia riparia 
 (lăstun de mal) 

A249 C ≈ 39,67 ha 100 500 i bună scăzută publice 

Delichon 
urbicum (lăstun 
de mal) 

A253 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Motacilla flava 
(codobatură 
galbenă) 

A260 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Lanius excubitor 
(sfrâncioc mare) 

A340 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Erithacus 
rubecula 
(măcăleandru) 

A269 R ≈ 39,67 ha 10 50 p bună scăzută publice 

Passer 
hispaniolensis 
(vrabie 
negricioasă) 

A355 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Sturnus roseus 
 (lăcustar) 

A353 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Oriolus oriolus 
 (grangur) 

A337 R ≈ 39,67 ha 1 10 p bună scăzută publice 

Corvus corax A350 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 
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 (corb) 
Pelecanus 
onocrotalus 
(pelican comun) 

A019 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Pelecanus 
crispus (pelican 
creț) 

A020 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Phalacrocorax 
pygmeus 
(cormoran mic) 

A393 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Ardea cinerea 
 (stârc cenușiu) 

A028 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Ardeola ralloides 
(stârc galben) 

A024 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Nycticorax 
nycticorax  
(stârc de noapte) 

A023 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Ixobrychus 
minutus 
(stârc pitic) 

A022 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Botaurus 
stellaris (buhai 
de baltă) 

A021 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Plegadis 
falcinellus 
(țigănuș) 

A032 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Anser erythropus 
(gârliță mică) 

A042 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Anas strepera 
(rață pestriță) 

A051 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Anas crecca (rață 
mică) 

A052 C ≈ 39,67 ha 50 100 i bună scăzută publice 

Aythya nyroca A060 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 
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(rață roșietică) 
Netta rufina (rață 
cu ciuf) 

A058 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Oxyura 
leucocephala 
(rață cu cap alb) 

A071 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Aquila clanga 
(acvilă țipătoare 
mare) 

A090 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Accipiter nisus 
(uliu păsărar) 

A086 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Accipiter gentilis 
(uliu porumbar) 

A085 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Buteo buteo 
(șorecar comun) 

A087 C ≈ 39,67 ha 10 50 i bună scăzută publice 

Falco cherrug 
(șoim dunărean) 

A511 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Falco peregrinus 
(șoim călător) 

A103 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Falco subbuteo 
(soimul 
rândunelelor) 

A099 R ≈ 39,67 ha 1 10 p bună scăzută publice 

Falco naumanni 
(vânturel mic) 

A095 C ≈ 39,67 ha 1 10 i bună scăzută publice 

Specii de amfibieni  
Hylla arborea 
(brotăcelul de 
copac) 

1203 R ≈ 39,67 ha - - i Slabă - publice 
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I. INVENTARIEREA ȘI CARTAREA HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR 
 
Suprafaţa sitului, conform Formularului standard actualizat în anul 2017, de 11.521,2 

hectare, a fost parcursă de căte echipa proiectului în perioada de vegetaţie, astfel încât habitatele au 
putut fi identificate corect şi complet. Datele au fost colectate cu ajutorul unor fişe pretipărite, astfel 
încât pe teren timpul de lucru să fie optimizat. Prelucrarea datelor s-a realizat în sezoanele 
nefavorabile deplasărilor în teren. 

Habitatele de interes comunitar vizate de proiect (enumerate in Anexa I a Directivei Habitate 
si in Anexa 2 la OUG 57/2007), și situația acestora conform datelor din Formularul Standard al 
sitului ROSCI0131, sunt prezentate mai jos: 
 
Tabel 3 - Tipuri de habitate si situația lor in ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, conform 

Formularul standard, actualizat 2017 

Cod 
Habitat 

Denumire Habitat 
Suprafaţa 

(Ha) (% din supraf  SCI) 

3130 
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu 
vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoëto-
Nanojuncetea 

23 0,2 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip 
Magnopotamion sau Hydrocharition 

230 2 

3270 
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de 
Chenopodion rubri și Bidention 

2.304 20 

6510 
Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis 
Sanguisorba officinalis) 

57 0,5 

Total suprafaţă habitate de interes comunitar 2.614 22,68 
Suprafață neocupată de habitate de interes comunitar 8.907,2 77,32 

Total suprafaţă sit 11.521,2 100,0 
Calitatea datelor  referitoare la tipul de habitat în locul respectiv Slabă - date estimate pe baza 

opiniei experţilor cu sau fără 
măsurători prin eşantionare 

Confidenţialitate  Informaţii publice 
Alte detalii Informaţiile provin din 

Formularul standard al sitului 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu, actualizat 2017.  

 
Habitatele de interes comunitar vizate de proiect (enumerate in Anexa I a Directivei Habitate 

si in Anexa 2 la OUG 57/2007) din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - Chiciu, și 
suprafețele efectiv ocupate, rezultate în urma studiilor din teren sunt prezentate mai jos: 
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Tabel 4 - Tipuri de habitate si situația lor in ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu,  
conform studiilor de teren 

Cod 
Habitat 

Denumire Habitat 
Suprafaţa 

(Ha) (% din supraf  SCI) 

3130 
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu 
vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoëto-
Nanojuncetea 

4,98 0,043 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip 
Magnopotamion sau Hydrocharition 

84,74 0,74 

3270 
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de 
Chenopodion rubri și Bidention 

1400 12,15 

6510 
Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis 
Sanguisorba officinalis) 

10 0,086 

Total suprafaţă habitate de interes comunitar 1499,72 13,02 
Suprafață neocupată de habitate de interes comunitar 10021,48 86,98 
Total suprafaţă sit 11.521,2 100,0 
Calitatea datelor  referitoare la tipul de habitat în locul respectiv bună - estimări statistice robuste 

și inventarieri complete 
Confidenţialitate  Informaţii publice 
Alte detalii Informațiile au rezultat în urma 

inventarierii - cartării din teren. 
 
 
 
I.1. Habitate umede (de apă dulce) 
 
Habitate vizate: 

- 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae 
si/sau Isoëto-Nanojuncetea 

- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 
- 3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodion rubri si Bidention; 

 
I.1.1. Analiza critică a referințelor bibliografice representative privitoare la habitatele de apă 
dulce vizate de proiect 
 

Observație: Exceptând formularul standard al sitului, nu există altă indicație în literatura de 
specialitate referitoare la prezența habitatelor 3130, 3150 și 3270 în sit. Mai jos vor fi analizate 
documentele care stabilesc tipurile de vegetație caracteristice habitatelor în România. 
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Habitatul 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea 
uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 

 
Acest Habitat este reprezentat de o unitate de vegetaţie scundă anuală, amfibie, pionieră, a 

zonei ecotonale cu uscatul de la marginea lacurilor, bălţilor şi iazurilor, cu soluri sărace în nutrienţi, 
sau care creşte în timpul uscării periodice a acestor ape stătătoare din clasa Isoëto-Nanojuncetea. 
Speciile caracteristice de plante sunt în general efemerofite pitice. 

 

Nr. 
crt. 

Detalii referință 
bibliografică 

Comentarii 

1. MANUAL DE 

INTERPRETARE A 

HABITATELOR DIN 

ROMÂNIA 

R2211 - Comunităţi danubiene cu Cyperus fuscus și C. flavescens; 
R2212 - Comunități danubiene cu Ranunculus lateriflorus, Radiola  
linoides și Lindernia procumbens; 
R2213 - Comunități danubiene cu Eleocharis acicularis și Littorella 
uniflora. 

2. HABITATELE DIN 

ROMÂNIA 
Corespondențe HdR:  
- R2211 Comunități danubiene cu Cyperus fuscus și C. flavescens 
edificat de asociațiile vegetale: Cyperetum flavescenti Koch ex Aichinger 
1933, Juncetum bufonii Felföld 1942, Cypero – Limoselletum Kornek 
1960. 
Structura vegetală este compusă dintr-un singur strat alcătuit din: Cyperus 
fuscus, C. flavescens, Gnaphalium uliginosum, Isolepis supina, Lindernia 
procumbens, Elatine triandra, Juncus bufonius, Limosella aquatica, 
Lythrum hyssopifolium, Cyperus michelianus. Pe terenurile cu acumulări 
de săruri (cum este cazul luncii Călmățuiului la Buzău) se dezvoltă masiv 
Myosurus minimus, Centaurium pulchellum, Ranunculus pedatus, 
Trifolium fragiferum.  
Compoziție floristică: 
 - specii edificatoare: Cyperus flavescens, Juncus bufonius, Lindernia 
procumbens.  
- specii caracteristice: Juncus bufonius, Cyperus flavescens, Lindernia 
procumbens, Ranunculus lateriflorus.  
- alte specii importante: Cyperus michelianus, Cyperus glomeratus, 
Centuncus minimus, Eleocharis acicularis, Isolepis supina, Elatine 
triandra, Gnaphalium uliginosum, Gypsophila muralis, Juncus 
compressus, Potentilla supina.  
- R2212 Comunități danubiene cu Ranunculus lateriflorus, Radiola 

linoides și Lindernia procumbens edificat de asociațiile vegetale: 
Limosello-Ranunculetum lateriflori Pop (1962) 1968. 
Structura vegetală este compusă din specii anuale ce ocupă repede 
terenurile eliberate de apă. 
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Asociația este săracă în specii, specia caracteristică fiind Ranunculus 
lateriflorus cu o acoperire de 35-85%, însoțită de terofile ca Myosurus 
minimus, Alopecurus aequalis, Ranunculus sardous. 
Vegetația din Littorelletea uniflorae este edificată de asociația 
Eleocharidetum acicularis Koch 1926 em. Oberd. 1957, as. citată din 
Câmpia Crișurilor, interfluviul Timiș Bega, Muntenia, Lunca Siretului și 
Delta Dunării. Specia Littorella uniflora este citată din jud. Caraș Severin, 
Brăila, Tulcea. În aceste condiții  
s-ar putea pune sub semnul întrebării prezența habitatului R2213 
Comunități danubiene cu Eleocharis acicularis și Littorella uniflora în sit. 

3. Chifu T., edit., 
2014 

Dar, în cazul as. Eleocharidetum acicularis Koch 1926 em. Oberd. 1957 
care edifică habitatul R2213 se mai pot adăuga următoarele observații: 
Asociația descrisă de pe teritoriul României nu are în compoziția floristică 
speciile Ranunculus reptans, Juncus capitatus, Elatine hexandra, 
Littorella uniflora etc., specii caracteristice clasei Littorelletea precum și 
speciile Eleocharis ovata, Limosella aquatica, Elatine hydropiper, E. 
triandra, Potamogeton gramineus, Polygonum amphibium, Rorippa 
sylvestris, atribuite speciilor caracteristice și însoțitoare ale asociației. 
Compoziția floristică a fitocenozelor din România edificate de Eleocharis 
acicularis este alcătuită dintr-un nucleu reprezentativ de specii 
caracteristice alianței Nanocyperion, Ord. Nanocyperetalia și Cl. Isoëto-
Nanojuncetea. Aceste fitocenoze se dezvoltă sporadic pe mici suprafețe în 
unele microdepresiuni sau pe malurile unor canale situate în zonele de 
câmpie și colinare, cât și în Delta Dunării (Chifu T., edit., 2014, p. 697-
698). 

4.  Sanda et al., 2008 - În cazul as. Cypero-Limoselletum Kornek 1960 care edifică 
habitatul românesc R2211 se menționează în literatura de 
specialitate că aceste grupări populează pe mici suprafețe 
microdepresiunile cu substrat nisipos al unor văi intramontane 
(Sanda et al., 2008, p. 80), ceea ce nu ar corespunde cu 
regiunea stepică în care se află aria protejată vizată de proiect. 

- Habitatul R2211 în aria protejată vizată de proiect este edificat 
probabil de asociațiile  Cyperetum flavescenti Koch ex 
Aichinger 1933 și Juncetum bufonii Felföld 1942. 
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Habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition 
 

Habitatul este reprezentat de Lacuri şi iazuri cu ape de culoare gri închis către albastru-
verzui, mai mult sau mai puţin tulburi, în mod special bogate în baze dizolvate (pH de obicei > 7), cu 
comunităţi din Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă sau, în ape adânci, deschise, cu asociaţii 
de broscariţă (Magnopotamion).  

Nr. 
crt. 

Detalii referință 
bibliografică 

Comentarii 

1. MANUAL DE 

INTERPRETARE A 

HABITATELOR DIN 

ROMÂNIA 

Corespondențe HdR:  
- R2202 Comunități danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spirodela 

polyrhiza și Wolffia arrhiza edificat de asociațiile vegetale: Lemnetum 
minoris Soó 1927, Lemnetum gibbae Miyavaki et J. Tx. 1960, Lemnetum 
trisulcae Knapp et Stoffers 1962, Lemno-Spirodeletum W. Koch 1954, 
Wolffietum arrhizae Miyavaki et J. Tx. 1960, Spirodelo-Aldrovandetum 
Borhidi et J. Komlodi 1959. 
Structura habitatului: 
- stratul natant este dominat de Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Lemna 
trisulca, mai rar Lemna gibba și Wolffia arrhiza. Uneori aceste fitocenoze 
apar intercalat în ochiurile de Phragmites australis, Typha angustifolia, 
Schoenoplectus lacustris. Sunt fitocenoze heliofile, sărace în specii, 
dominante în lacuri și bălți eutrofe. 
În anii secetoși, fitocenozele de Lemna rezistă și pe terenurile scurse, dar 
suficient de umede.  
- stratul submers este alcătuit din Ceratophyllum demersum, 
Myriophyllum spicatum, Potamogeton crispus, P. pectinatus, P. pusillus 
mai rar Hippuris vulgaris.  
Dintre speciile de Phragmitetalia apar izolat: Phragmites australis, 
Oenanthe aquatica, Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica. 
Compoziție floristică: 
 - specii edificatoare: Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, 
Wolffia arrhiza.  
- specii caracteristice: Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela 
polyrhiza, Aldrovanda vesiculosa. 
- alte specii importante: Salvinia natans, Azolla caroliniana, Utricularia 
vulgaris, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Nymphoides 
peltata, Trapa natans, Phragmites australis, Typha latifolia, T. 
angustifolia, Oenanthe aquatica, Sagittaria sagittifolia, Sparganium 
erectum. 
- R2203 Comunități danubiene cu Salvinia natans, Marsilea 

quadrifolia, Azolla caroliniana și A. filiculoides edificat de asociațiile 
vegetale: Spirodelo – Salvinietum natantis Slavnič 1965, Lemno – 
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Azolletum carolinianae Nedelcu 1967. 
Structura vegetală: 
- stratul natant: speciile dominante sunt Salvinia natans, Azolla 
caroliniana, A. filiculoides. Fitocenozele au dezvoltarea optimă în a doua 
parte a sezonului de vegetație, când specia dominantă (Salvinia natans) 
realizează o acoperire de până la 90%.  
- stratul (sinuzia) submers: Ceratophyllum demersum și Myriophyllum 
spicatum domină în fitocenozele din Câmpia Română. 
Compoziție floristică: 
 - specii edificatoare: Salvinia natans, Azolla caroliniana, Lemna gibba, 
Wolffia arrhiza 
- specii caracteristice: Azolla caroliniana, A. filiculoides, Salvinia natans, 
Spirodela polyrhiza. 
- alte specii importante: Ceratophyllum demersum, Utricularia vulgaris, 
Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus.  
Speciile helofile - ca exemplare izolate: Phragmites australis, Typha 
angustifolia, Sagittaria sagittifolia, Alisma plantago-aquatica. 
- R2205 Comunități danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes 

aloides și Utricularia vulgaris edificat de asociațiile vegetale: 
Hydrocharitetum morsus-ranae Van Langendonck 1935, Stratiotetum 
aloidis Nowinski 1930, Lemno-Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1947 
Structura vegetală: 
- speciile de bază sunt: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 
Salvinia natans, Marsilea quadrifolia, Utricularia vulgaris. Formează 
fitocenoze compacte, dar reduse ca dimensiuni în locuri adăpostite, în 
ghioluri sau japșe la marginea fâșiei de Phragmites australis și Typha 
latifolia, T. angustifolia.  
- stratul natant este dominat de Hydrocharis morsus-ranae sau Stratiotes 
aloides, însoțite de o serie de specii ca: Spirodela polyrhiza, Lemna minor, 
Wolffia arrhiza, Salvinia natans. 
Compoziție floristică:  
- specii edificatoare: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 
Utricularia vulgaris.  
- specii caracteristice: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 
Lemna minor, Utricularia vulgaris. 
- alte specii importante: Trapa natans, Nuphar luteum, Salvinia natans, 
Vallisneria spiralis, Najas minor, Myriophyllum spicatum, Potamogeton 
crispus, P. pectinatus, Ceratophyllum demersum, Phragmites australis, 
Butomus umbellatus, Alisma plantago-aqautica, Sagittaria sagittifolia, 
Polygonum amphibium. 
- R2206 Comunități danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P. 
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gramineus, P. lucens, Elodea canadensis și Najas marina edificat de 
asociațiile vegetale: Alianţa Potamogetonion pectinati W. Koch 1926 
Görs 1977: Potamogetonetum lucentis Hueck 1931, Potamogetonetum 
perfoliati Koch 1926, Potamogetonetum graminei (Koch 1926) Passarge 
1964 em. Görs 1977, Elodeetum canadensis Eggler 1933, Potamo-
Ceratophylletum submersi Pop 1962. 
Structura vegetală:  
- Speciile dominante, Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. gramineus, 
Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, se 
dezvoltă în lacuri, bălți, canale de drenaj cu ape stagnante sau lin 
curgătoare, bogate în substanțe nutritive. În perioada de anteză, 
inflorescențele apar la suprafața apei, favorizând instalarea unor specii 
natante de mici dimensiuni: Lemna minor, Salvinia natans, Marsilea 
quadrifolia, Azolla caroliniana, Spirodela polyrhiza. La sfârșitul 
sezonului vegetativ, întreaga vegetație se depune la fundul bazinelor, 
contribuind la colmatarea acestora. 
Compoziție floristică:  
- specii edificatoare: Potamogeton gramineus, P. lucens, P. perfoliatus, 
Ceratophyllum demersum, Najas marina.  
- specii caracteristice: Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. gramineus, 
Ceratophyllum demersum.  
- alte specii importante: Elodea canadensis, Ceratophyllum submersum, 
Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia vulgaris, Vallisneria spiralis, 
Najas minor, Myriophyllum spicatum, Trapa natans, Nuphar luteum, 
Nymphaea alba, Polygonum amphibium, Lemna minor, L. trisulca, 
Salvinia natans, Azolla filiculoides. 
Habitatul din România (R5304) Comunități danubiene cu Sparganium 
erectum, Berula erecta și Sium latifolium nu este menționat de Gafta & 
Mountford 2008 ca habitat corespondent al habitatului Natura 2000 – H 
3150. El apare ca habitat corespondent al H3150 cf. cu Doniță et al., 2006.  

 
 
Habitatul 3270 Rauri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention 
 

Nr. 
crt. 

Detalii referinta 
bibliografica 

Comentarii 

1. MANUAL EUR 27 În manualul EUR 27 este indicată ca şi carasteristică Bidens frondosa, 
specie originară din America de Nord şi invazivă în Europa.  
Acest habitat se întâlneşte în strânsă asociere cu populaţii dense ale 
genului Bidens sau ale unor specii de neofite. Pentru  a înlesni conservarea 
acestor comunităţi, cu o dezvoltare anuală târzie sau neregulată, este 
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important să se ia în considerare maluri cu lăţimi între 50 şi 100 m şi chiar 
porţiuni fără vegetaţie (24.51). 
Habitatul 3270 este identificat ca fiind habitatul românesc R5312 - 
Comunități ponto-danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa crus-galli și 
Polygonum hydropiper. 

2. MANUAL EUR 28 Idem EUR 27 
3. MANUAL DE 

INTERPRETARE A 

HABITATELOR DIN 

ROMÂNIA  

Acest habitat se întâlneşte în strânsă asociere cu populaţii dense ale 
genului Bidens sau ale unor specii de neofite. Pentru  a înlesni conservarea 
acestor comunităţi, cu o dezvoltare anuală târzie sau neregulată, este 
important să se ia în considerare maluri cu lăţimi între 50 şi 100 m şi chiar 
porţiuni fără vegetaţie (24.51).  
HdR   R5312  
Veg  Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm. in Tüxen 1950;  Polygono  
lapathifolii-Bidentetum Klika 1935; Echinochloo-Polygonetum 
lapathifolii Soó  
et Csűrös 1974 (inclusiv subas. chlorocyperetosum glomerati  Burescu 
1999);  
Xanthio strumarii-Bidentetum tripartitae  Timár 1947;  Bidentetum cernui 
(Kobenza 1948) Slavnič 1951.  
NB  În manualul EUR 27 este indicată ca  şi carasteristică  Bidens 
frondosa, specie  
originară din America de Nord  şi invazivă în Europa! Aceasta a fost 
înlocuită cu  
Bidens tripartita, care este caracteristică alianţei Bidention. 
Plante:  Chenopodium rubrum,  Bidens tripartita,  Xanthium  sp.,  
Polygonum lapathifolium. 

4.  HABITATELE DIN 

ROMÂNIA 
Habitatul 3270 este identificat ca fiind R5312 - Comunități ponto-
danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa crus-galli și Polygonum 
hydropiper. 
Corespondențe: 
NATURA 2000: 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodium rubri 
pp and Bidention vegetation 
EMERALD: – 
CORINE: 24.52 Euro-Siberian annual river mud communities 
PAL.HAB: 24.52. Euro-Siberian annual river mud communities 
EUNIS: C3.52 Bidens communities 
Asociații vegetale: Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm in R. Tx 
1950, Polygono lapathifolio – Bidentetum Klika 1935, Echinochloo – 
Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974. 
Răspândire: Malul bazinelor acvatice cu acumulări de material organic, în 
jurul izvoarelor ce servesc pentru adăpatul animalelor în timpul 
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pășunatului, din Banat, Transilvania, Câmpia Dunării, Dobrogea și Delta 
Dunării. 
Suprafețe: De la câteva sute de metri pătrați până la 2–3 ha în zonele 
menționate. 
Stațiuni: Altitudine până la 350(450) m. Clima: T = 11– -80 C; P = 350–
650 mm. 
Relief: teren plan sau foarte slab înclinat. 
Substrat: depozite aluviale, nisipuri și luturi. Soluri: gleiosoluri, 
aluviosoluri. 
Structura: Majoritatea plantelor dominante și caracteristice sunt cunoscute 
și sub denumirea de buruieni de mlaștină, dintre care cele mai 
reprezentative sunt: Echinochloa crus-gallis, Bidens tripartita, B. 
frondosa, Chenopodium polyspermum, Polygonum. hydropiper, P. 
lapathifolium, Rorippa austriaca, Symphytum officinale, Chlorocyperus 
glomeratus, Rumex palustris. 
Acestea ajung la 45–50 cm înălțime și realizează etajul superior al 
vegetației. Plantele mai scunde, cum sunt: Alopecurus aequalis, Mentha 
arvensis, Chenopodium botrys, Ranunculus sceleratus realizează etajul 
inferior, care este mai slab reprezentat. 
Valoare conservativã: redusă. 
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Polygonum lapathifolium, 
Bidens tripartita, Polygonum hydropiper, Echinochloa crus-galli. Specii 
caracteristice: Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. hydropiper. 
Alte specii importante: Rorippa austriaca, Bidens frondosa, Chenopodium 
polyspermum, Chlorocyperus glomeratus, Rumex palustris, Veronica 
anagalis-aquatica, Ranunculus sceleratus, Alopecurus aequalis, Bidens 
cernua. 

5.  FITOCENOZELE DIN 

ROMÂNIA 
SANDA et al. 2008, descriu as. ce definește habitatul. 
Asociații vegetale: Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm in R. Tx 
1950, Polygono lapathifolio – Bidentetum Klika 1935, Echinochloo – 
Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974. 
Specii edificatoare: Polygonum lapathifolium, Bidens tripartita, 
Polygonum hydropiper, Echinochloa crus-galli. Specii caracteristice: 
Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. hydropiper. Alte specii 
importante: Rorippa austriaca, Bidens frondosa, Chenopodium 
polyspermum, Chlorocyperus glomeratus, Rumex palustris, Veronica 
anagalis-aquatica, Ranunculus sceleratus, Alopecurus aequalis, Bidens 
cernua. 
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I.1.2. Metodologia utilizată 
  

Suprafaţa sitului ROSCI0131 Oltenita-Mostistea-Chiciu (11521,2 ha) a fost parcursă de către 
echipa proiectului în perioada de vegetaţie, astfel încât habitatele au putut fi identificate corect şi 
complet. Datele au fost colectate cu ajutorul unor fişe pretipărite astfel încât pe teren timpul de lucru 
a fost optimizat. Prelucrarea datelor s-a realizat în sezoanele nefavorabile deplasărilor în teren. 

Fişa de teren cuprinde itemi/informații care aduc suficiente date, cu un caracter cât mai puţin 
subiectiv, asupra unui proces, fenomen, activităţi, comunităţi etc. O abordare organizată privind 
colectarea datelor  asigură ca toate datele relevante au fost colectate și introduse ușor în baza de date 
la întoarcerea la birou.  

Fișele de teren s-au imprimat pe hârtie A4, datorită accesibilității. Pentru a nu omite unele 
aspecte, fişele de teren cuprind cel puţin următoarele informaţii: 

� data efectuării ridicării fitosociologice;  
� datele referitoare la aşezare și toponimie; 
� mărimea suprafeţei de probă; 
� altitudinea, expoziţia, înclinarea pantei; 
� date biometrice: înălţimea vegetației; 
� gradul de acoperirea cu vegetaţie a terenului; 
� note cu privire la activităţile antropice din zonă; 
� indicele de abundenţă-dominanţă al fiecărei specii prezente. 

 
Metodologia de inventariere și cartare a habitatelor de apă dulce este asemănătoare, cu mici 

particularități ce au fost prezentate în fișele fiecărui habitat. 
 
Definitivarea (calibrarea finală) a protocolului de inventariere 

Pe baza informaţiilor obţinute din documentaţia de specialitate vizând habitatul propus 
pentru inventariere-cartare, s-a efectuat o recunoaştere generală a terenului, având drept scop o 
informare directă privind situaţia reală.  
Prima etapă pentru localizarea habitatului țintă a fost de identificare a unității fizico- geografice din 
care face parte habitatul țintă. Aceasta este deosebit de importantă din punct de vedere geografic și 
ecologic. Fiecare are caracteristici climatice, pedologice, antropice, ecologice bine cunoscute și sunt, 
din punct de vedere natural, mult mai reprezentative decât județele, cele mai multe foarte heterogene 
din punctul de vedere al condițiilor naturale. 
Etapa a doua a constat în identificarea habitatului în cadrul ariei naturale de interes comunitar. 
Limitele siturilor Natura 2000 au fost consultate pe site-ul Natura 2000 viewer, unde există arealul și 
fișa standard, alte date despre aceste arii protejate. Limitele actualizate ale ariilor naturale de interes 
comunitar se pot descărca de pe site-ul Ministerului Mediului și prin utilizarea unui pachet software 
GIS (de exemplu Global Mapper) se pot converti în formate acceptate de diferite unități GPS. 
Etapa a treia – Identificarea ariei administrative: județul, orașul, comuna și satul de care aparține 
arealul. Acest lucru este important din punct de vedere administrativ pentru activități viitoare de 
protecție. Se poate afla comuna și satul de care aparține arealul studiat în primă fază prin informarea 
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de la localnici sau se poate utiliza unitatea GPS de lucru fiind echipată cu o hartă digitală topografică 
a României (ex. RO A.D. edițiile 2006-2014) ce conține diviziunile administrative până la nivel de 
comune. 
 
Alte informații ce asigura localizarea habitatelor țintă 
Toponimia.  Detaliile privind toponimia (numele locului, numele pârâului, numele dealului aflat 
deasupra arealului etc.) se pot afla din diferite surse: 

a. din denumirea ariei protejate, dacă arealul analizat se află pe teritoriul uneia, 
b. de la localnici - sursa cea mai sigură, 
c. de pe harta topografică 1:25.000 sau 1:50.000, coordonatorii echipelor trebuind să înmâneze 

astfel de hărți membrilor echipelor lor , 
d. de pe hărțile topografice digitale încărcate în unitățile GPS (ex. RO A.D. 2006-2014). 

Coordonatele geografice și altitudinea. Se citesc de pe unitatea GPS. Altitudinea se exprimă în metri 
iar latitudinea și longitudinea în sistem decimal (ex. 46.73451 N / 23.45872) În proiecție 
stereografica 1970 (național) X(m) și Y(m).. 
Expoziția și panta. Se vor utiliza echipamentele GPS însoțite de busole de teren fiind estimat gradul 
de înclinare a terenului și marcată expoziția versantului. 
Utilizarea terenului. Forma de utilizare a terenului este extrem de importantă pentru demersul 
conservativ.  
Observații privind proprietatea. Este extrem de important pentru viitoarele demersuri să se știe 
forma de proprietate și proprietarul / proprietarii terenurilor studiate. Membrii echipei de cercetare se 
vor informa de la localnicii întâlniți și în măsura posibilităților de la primării, asupra acestor aspecte 
și eventual să colecteze date de contact pentru proprietar / proprietarii principal(i).  
 
Specificitatea colectării datelor din teren 

Au fost vizate speciile edificatoare pentru inventarierea tipului de habitat cercetat. 
Aceste informaţii vor servi ulterior la alegerea metodei celei mai adecvate de colectare a datelor şi de 
prelucrare a acestora, prin compararea cu cele existente în literatură. 
 
Protocolul de inventariere cuprinde următoarele secțiuni: 
  
A.  Definirea obiectivului protocolului de inventariere  
 
B. Identificarea parametrilor ce vor fi inventariați - acele caracteristici ale habitatului care 

reflectă proprietăţile acestuia şi pot fi cuantificate. 
Au fost vizate următoarele tipuri de parametri: 

-  cantitativi (suprafaţa); 
- structurali (structura specifică, tipuri de comunităţi vegetale, bogăţia specifică, structura spaţială 

etc.); 
- dinamici (fluctuaţii, degenarare, regenerare, succesiuni etc.).  

Pentru habitatele vizate, s-au urmărit în principal cei cantitativi și structurali. 
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C. Eşantionarea habitatului – Tipul de eşantionaj se referă la modul de alegere/amplasare a 
suprafeţelor de probă în cadrul cărora au fost înregistrate valorile atributelor monitorizate. Habitatul, 
prin asociațiile anterior menționate este prezent în zona proiectului, ocupă suprafețe inguste la malul 
bălților sau la marginea micilor golfuri. Prin urmare, s-a urmărit amplasarea suprafețelor de colectare 
date astfel încât acestea să ocupe suprafețe ce, din punct de vedere statistic sunt reprezentative 
pentru elaborarea hărții de distribuție a acestui habitat.  
S-a utilizat eşantionarea selectivă (subiectivă). În alegerea modului de amplasare (eşantionare) a 
habitatelor s-a ținut cont şi de cerinţele pe care datele colectate trebuie să le îndeplinească astfel încât 
acestea să fie satisfăcute din punct de vedere statistic. 
 
D.  Stabilirea mărimii suprafeţelor de probă (eșantioane). Alegerea suprafeţei eşantioanelor se 

bazează pe conceptul de areal minim care este definit ca suprafaţa minimă pe care trebuie 
efectuat releveul de vegetație pentru a surprinde majoritatea speciilor ca intră în compoziţia 
fitocenozelor (Cristea et al. 2004).  

Suprafețele de probă ce au fost utilizate sunt prezentate, în tabelul următor: 
                  Tabel 5 

Tip habitat 
Suprafața habitat 
<1 ha >1 ha 
Suprafețe de probă 

3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la 
mezotrofice cu Vegetația din Littorelletea 
uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea  

1x1 m 
5x5 m 
10 x 10 m 

1x1 m 
5x5 m 
10 x 10 m 

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație 
tip Magnopotamion sau Hydrocharition 

1x1 m 
5x5 m 
10 x 10 m 

1x1 m 
5x5 m 
10 x 10 m 

3270 Rauri cu maluri namoloase cu 
vegetație de Chenopodion rubri și 
Bidention 

1x1 m 
5x5 m 
10 x 10 m 

1x1 m 
5x5 m 
10 x 10 m 

 
Marcarea suprafeţelor de probă s-a facut atât prin notarea coordonatelor geografice, cu ajutorul GPS-
ului, cât și a colţului de jos din partea stânga a fiecărui eşantion. In paralel, s-au montat markeri. 
 
E. Stabilirea numărului de eşantioane. Numărul de suprafeţe de probă necesar pentru 
inventarierea habitatului depinde, în primul rând, de suprafaţa ocupată de acesta în zona de studiu, 
dar şi de complexitatea structurală și variabilitatea spaţială a acestuia. 

 
F. Caracterizarea şi inventarierea vegetaţiei 

Pentru analiza structurii orizontale a fiotcenozelor habitatelor țintă s-au utilizat metoda 
transectelor liniare şi metoda proiecţiilor orizontale (Cristea et al. 2004). Metoda transectelor liniare 
presupune notarea succesiunii fitoindivizilor de-a lungul unei linii a cărei lungime se stabileşte in 
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funcţie de complexitatea vegetaţiei. Metoda proiecţiilor orizontale se bazează pe metodele de 
apreciere a abundenţei-dominanţei speciilor şi reprezintă transpunerea grafică a dispoziţiei şi 
relaţiilor spaţiale a fitoindivizilor. 

Evidenţierea structurii verticale se realizează cu ajutorul profilelor de vegetaţie care nu sunt 
altceva decât reprezentarea habitusului fiecărei specii de-a lungul unui transect liniar. 

Stabilirea structurii calitative a habitatelor a urmărit evidenţierea complexului de specii şi a 
diferitelor grupe funcţionale care caracterizează fiecare habitat țintă în parte. Analiza structurii 
calitative s-a făcut din prisma compoziţiei floristice, a grupelor cenotice, a structurii in diferite 
categorii de bioforme, de geoelemente, categorii ecologice şi economice. 

Compoziţia floristică a habitatelor cuprinde două componente de bază şi anume bogăţia 
specifică şi apartenenţa speciilor la anumite grupe cenotice. 
Structura habitatelor țintă s-a determinat pe baza releveului fitosociologic, metodă ce  reprezintă o 
modalitate standardizată de colectare a datelor pe teren utilizată in studiile habitatelor. S-a utilizat o 
fişă standard de teren pentru a se evita omiterea înregistrării unor date care se pot dovedi a fi foarte 
importante. Câmpurile corespunzătoare variabilelor ecologice care s-au putut măsura pe teren 
(concentraţia cationilor din sol, textura solului etc.), au fost completate ulterior, după analiza 
probelor de sol. La fiecare specie, pe lângă abundenţa-dominanţa ei, s-au notat şi date privind starea 
fenologică, stratul din care fac parte şi numărul de indivizi din suprafaţa de probă (densitatea). În 
cazul cyperaceae-lor cespitoase (care formează tufe) s-au notat fie numărul de tufe, fie s-a 
determinat numărul mediu de tulpini/tufă și s-a extrapolat la nivelul întregii suprafeţe de probă.  

Pentru exprimarea indicilor fitopopulaționali Abundenţa-Dominanţa s-a utilizat scara 
alfanumerică cu şapte trepte (Braun-Blanquet 1932) pentru evaluarea abundenţei-dominanţei (AD). 
Corespondenţa dintre treptele scării şi acoperirea in procente este redată in tabelul de mai jos. 
Scara de apreciere a abundenţei-dominanţei, in sistemul Braun-Blanquet, completat de Tuxen şi 
Ellenberg (Cristea, 1993): 
 
                           Tabel 6 

Braun-Blanquet 
orig. 

Intervalul de 
acoperire % 

ADm, Tuxen-Ellenberg, 
1937 

r 0.01-0,1 0.1 
+ 0,1-1 0.5 
1 1-10 5.0 
2 10-25 17.5 
3 25-50 37.5 
4 50-75 62.5 
5 75-100 87.5 

 
  În aprecierea abundenţei-dominanţei speciilor s-a utilizat rama metrică pentru reducerea 
erorilor datorate subiectivităţii fiecărui observator in estimarea acesteia. În paralel, după caz, s-a 
utilizat și o altă metodă de estimare a abundenţei-dominanţei speciilor și anume, cea a fotografiei. 
Această metodă presupune fotografierea unor suprafeţe clar delimitate, iar pe baza fotografiilor 
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astfel realizate se poate calcula raportul dintre suprafaţa acoperită şi suprafaţa nudă precum şi 
suprafaţa acoperită de speciile edificatoare (Weaver et Clements, 1938, Cristea, 1993). Dezavantajul 
acestei metodă constă in faptul ca nu se vor putea identifica toate speciile de plante din cadrul 
eşantionului analizat. Totuşi, fotografia poate fi utilizată pentru a compara structura orizontală a 
eşantionului la diferite intervale de timp. 
 
Gradul de acoperire a habitatelor 

Procentul de acoperire a habitatului este necesar pentru întreaga zonă monitorizată din punct 
de vedere biologic.  Pentru determinarea gradului de acoperire s-a utilizat o scală de evaluare 
conform figurii de mai jos : 

 
                                  Fig. 1 - Grilă estimare procent de acoperire a unui habitat 

 
 

G.  Stabilirea perioadelor optime de colectare a datelor 
Pentru habitatele umede si acvatice, perioadele optime pentru desfășurarea activităților de 

colectare a datelor din teren sunt prezentate în tabelul următor: 
                   Tabel 7 

Tip habitat 
Tipul de 
fitocenoza 

Aspectul 
surprins 

Perioada 
optimă 

HABITATE DE 
APĂ DULCE 

oligotrofe Estival VI-IX 
eutrofe Estival VI-VIII 

palustră Estival (IV) V-IX 
acvatică Estival V- IX 
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H. Frecvenţa colectării datelor 
Tabel 8 
Frecventa de 
monitorizare 

Perioade eșantionare Obs. 

Minim 6 ori/an (aprilie) mai, iunie, iulie, august, septembrie, 
octombrie 

Minim 5 ploturi de monitorizare/ 
arie 

 
I. Prelevarea de probe de apă stătătoare sau curgătoare lent peste pietriș sau pavaj  

La prelevarea de probe din cadrul habitatelor din ape stătătoare sau curgătoare lent s-au 
aplicat metodele standardizate de prelevare.   
Metodologia de colectare a ținut cont de cea prezentată în Ghidul metodologic de monitorizare a 
factorilor hidro-morfologici, chimici şi biologici pentru apele de suprafaţă din Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării: metode de monitorizare a elementelor hidromorfologice de calitate pentru clasificarea 
stării ecologice a canalelor şi lacurilor, metode de monitorizare a indicatorilor biologici în 
ecosistemele acvatice ale Deltei Dunării, metode de analiză şi prezentare a datelor, elaborată de 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea 
 

 
Inventarierea și cartarea pe teren 

 
Pe baza protocolului de inventariere definitivat, s-a realizat inventarierea și cartarea pe teren 

a habitatului de către experții în habitate palustre.  
Inventarierea habitatelor țintă s-a realizat astfel: 

� pe baza Manualului de Interpretare a Habitatelor Naturale din Uniunea Europeană (EUR 
27) - evidenţiindu-se răspândirea habitatului la nivel naţional, suprafaţa ocupată de aceasta, staţiunile 
– cu descrierea altitudinii, climei, a structurii geologice și a solului din arealul analizat, structura 
fitocenozelor existente în sit precum și valoarea conservativă a habitatului. Din punct de vedere al 
compoziţiei floristice s-au evidenţiat speciile edificatoare şi caracteristice habitatului analizat precum 
și speciile rare identificate în zona analizată. 

� după Școala Floristică  Central Europeană (Braun–Blanquet); investigaţii  după „itinerar” 
și  în „staţionar”, în următoarele etape:  

� etapa analitică: s-a identificat în teren structura calitativă, cantitativă și spaţială a 
fitocenozelor şi habitatelor naturale (din Directiva Habitate 92/43/EEC) analizate, distribuţia şi 
extinderea spaţială, intensitatea presiunii antropo-zoogene etc.). 
 

Etapa de prelevare 
� S-au înregistrat și determinat toate speciile de plante din suprafața de probă din cadrul 

habitatului și s-a estimat abundența lor; 
� S-au determinat speciile edificatoare și structurile cenotice care compun habitatul; 
� S-au determinat asociațiile vegetale prezente și  structura acestora; 
� S-a estimat procentul de acoperire cu plante submerse, plutitoare și speciile emergente;  
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� S-au colectat probe de sol și probe de apă.  
 

Studiul macrofitelor acvatice s-a realizat pe transecte alese în funcție de scop și de configurația 
zonei. Pe fiecare transect s-au ales puncte reprezentative unde s-au analizat plantele pe o anumită 
suprafață de probă (de ex. 5m). S-a obținut o listă de specii pentru întreaga zonă și gradul de 
acoperire dat de speciile respective.  
 

Releveul include acea parte a lacului care poate fi văzută bine de pe mal sau barcă și se poate 
lua o mostră cu ajutorul unei greble fitocenologice. 
 

Frecvența transectelor depinde de caracterul lacului: 
- lacuri mici (< 5 ha), releveul pentru înregistrarea macrofitelor din zonele selectate s-a făcut pe 
secţiuni de 100–200 m lungime din 3 până la 5 staţii, reprezentative pentru întregul lac, 
- lacuri mai mari, releveul s-a făcut pe secţiuni de 100 – 500 m lungime în 5 până la 10 staţii. 
 
Identificarea habitatelor s-a realizat prin recunoaşterea fitocenozelor pe care le caracterizează şi 
anume prin luarea în considerare a speciilor edificatoare (în general dominante) și indicatoare 
ecologic şi/sau cenologic, precum şi prin recunoaşterea caracteristicilor staţiunii, în primul rând 
localizare geografică, altitudine, relief, rocă și sol.  
Pentru interpretarea datelor sunt necesare informații adiționale cu privire la tipul de vegetație 
(submersă, natantă, emersă), tipul de substrat, gradul de umbrire, distanța până la țărm, adâncimea și 
transparența.  
Identificarea plantelor 
Pentru identificare, plantele au fost colectate cu o greblă fitocenologică. Speciile neidentificate la 
fața locului au fost luate ca probe în pungi de polietilenă pentru identificarea ulterioară în laborator.  
Completarea fișei de teren  
Înregistrați speciilor s-a realizat pe fișa de tren. S-a estimat abundența pentru fiecare specie în funcție 
aria pe care o acoperă în cadrul habitatului analizat folosind scala de dominanța a speciei, ca de 
exemplu: 

� D- Dominantă  - acoperire 100%; 
� A - abundentă  - acoperire 90%; 
� F - frecventă  - acoperire 50%; 
� O - ocazională - acoperire 20%; 
� R - Rară - acoperire 5%; 

S-au înregistrat în casete diferite:  
� specii de plante submerse (speciile din lista de plante submerse);  
� specii de plante cu frunze plutitoare (speciile din lista de plante cu frunze plutitoare); 
� specii de plante emergente (speciile din lista de plante emergente); 
� alte specii din cadrul habitatului de apă dulce. 
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Fig. 2 – Model Fișă de teren pentru inventarierea habitatelor umede 
 

               DATA…………………………….      FIŞĂ TEREN               
BIOREGIUNE: PAN │ALP│ CON│ STE│PON   
                                                     (habitate de apă dulce) 
              PROIECT………………………                                                                               SIT 
NATURA 2000:…………………………………..  

 
 
Observatori…………………………………………………..………...…/…...…..………………
………..…………………………….. 
Tip Habitat (cod NATURA 2000)…………………………………………………………………. 
RELEVEU/TRANSECT …..……………………………..S:……………………………………mp 
I. Aşezare: 
JUD………………………………………………….LOCALITATE..……………….……………
………………………………… 
punct 
(toponimie)…………………………………………………………………………………….…… 
Lat. N………….……………….………Long. E ……….……………………X (m) Nord 
………………… Y (m) Est ………………………... 
Altitudine: ……………………….. m,  
II. Factori de mediu: 

FACTORI TOPOGRAFICI 
CONFIGURARE TEREN PANTĂ (grade) 

1. Nedefinit  1. <16 (moderată)  
2. Plană  2. 16-30 (puternică)  
3. Ondulată  3. 31-40 (foarte puternică)  
4. Frământată  4. > 40 (abruptă)  

EXPOZIȚIE  

P Plană  
UNITATE 

RELIEF 
 

N Nord  
SUPR. LUCIU 

APĂ (ha) 
 

NE Nord-Est  
TIP 

TROFICITATE 

1. oligo  

E Est  2. mezo  
SE Sud-Est  3. eutrofice  
S Sud   SUPRAFAȚĂ HABITAT (mp)  
SV Sud-vest  Obs. 

V Vest  
NV Nord-vest  
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FACTORI EDAFICI 
CULOARE APĂ Adâncime apă (m)  

1. Transparentă (clară)  Temperatură apă( m)  
2. Verde  Viteză apă (m/s)  
3. Albastru verzui  GRADUL DE ACOPERIRE CU VEGETAȚIE 

4. Maro (brun)  1. 
Fără vegetație, grad de 
acoperire <1% 

 

5. Galbenă  2. Grad de acoperire 1% -9%  
6. Gri  3. Grad de acoperire 10% -25%  

 
4. Grad de acoperire 26% -50%  
5. Grad de acoperire 51% -75%  
6. Grad de acoperire 76% -100%  

STARE DE CONSERVARE TENDINȚA DE EVOLUȚIE A HABITATULUI 

1. FV - Favorabil  1. In creștere  

2. 
U1 – Nefavorabil - 
Inadecvat 

 2. In descreștere  

3. U2 – Nefavorabil - Rău  3. Stabilă  
4. XX - Necunoscut  4. Necunoscută  

TIP VATAMARE 

Factori abiotici 
Grad/intensita

te 
Vechime Factori biotici 

Grad/intensit

ate 
Vechime 

      
      
      
PRESIUNI ACTUALE AMENINȚĂRI VIITOARE 
COD Intensitate COD Intensitate 
    
    
    
    

IMPACT ANTROPIC 

COD INTENSITATE 
% DIN 
SUPRAF. 

INFLUENTA (- , 
0 , + ) 

Intensitate (A, B, C) Obs. 

      
      
      
 

FACTORI BIOTICI 
Acoperire generală (%)  H max. vegetație (cm)  
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Stratificare 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

 
înălţime 

(cm) 
- 50 - 
0 

0-10 10-25 25-50 50-1 m 1-2 m 2-4 m 4-8 m 8-16 m 16 -32 m 

Acoperire 

(%) 
          

COD ASOCIAŢII VEGETALE COD ASOCIAŢII VEGETALE 
    

    
    
    

    
    

    

 

Nr. 
crt 

Specii 
Edificatoare                                    Dominante 

Stratul 
AD 
2 

Faze şi 
subfaze 
fenologice 

Densitatea (nr/m2) 

min max medie 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
 
Forma de creștere: 
În fiecare unitate de inventariere se indică pentru fiecare specie prezentă, forma de creştere sub care 
aceasta se găseşte în momentul evaluării. Ea nu coincide întotdeauna cu forma de creştere cu care în 
general o specie se asociază. 
Terminologia utilizată în acest sens: 

• ap — acro-pleustofite (plante ce plutesc pe suprafaţa apei, ex: Salvinia natans; Lemna 
minor); 

• sp — pleustofite submerse (plante ce se dezvoltă în masa apei, ex: Lemna trisulca, 
Utricularia sp.); 

• sa — submerse ancorate (plante fixate în sediment prin rădăcini sau ataşate prin rizoizi, 
frunze modificate, ex: Potamogeton pectinatus, muşchi, caracee, Ceratophyllum sp.); 

• fi — înrădăcinate cu frunze plutitoare (plante fixate în sediment dar cu frunze ce ajung şi se 
etalează pe suprafaţa apei, ex: Nuphar lutea, Nymphaea alba); 
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• am — amfifite (plante ce se dezvoltă în cadrul aceleaşi unităţi de inventariere în proporţie de 
50% ca helofite şi în proporţie de 50% ca submerse ancorate, ex: Sparganium emersum, 
Oenanthe aquatica, Butomus umbellatus); 

• he — helofite (toate plantele de la malul apei în contact direct cu apa, ex: Typha sp., 
Phragmites sp.). 

 
Activitatea de cartare a urmărit acoperirea întregului areal analizat şi evidenţierea tuturor 
problemelor de interes. Cartarea s-a realizat prin  eşantioane reprezentative. 

Realizarea cartării a presupus: 
� delimitarea corectă a zonei de studiu; 
� identificarea modalităţii adecvate de realizare a cartării; 
� utilizarea unui suport cartografic preexistent la o scară convenabilă; 
� identificarea elementelor de interes, ce vor fi evidenţiate prin semne convenţionale existente 

într-o legendă; 
� delimitarea în teren a elementelor de interes și transpunerea lor pe hartă utilizând semnele 

convenţionale.  
Pentru cartografierea habitatelor se folosesc 4 metode separate sau asociate, în vederea 

determinării cât mai precise a limitelor. 
� Metoda „GPS - GNSS” și ridicare GPS – utilizată pentru cartarea habitatelor Natura 2000 şi 

a speciilor de floră ţintă; instrumentul de măsură asigură o acurateţe submetrică (sub 0,1 
metri)  fiind citite și reperate automat coordonatele geografice ale punctelor de contur  în 
proiecţie conforma Stereo 70 (proiecţia cartografica oficiala a României); 

� Metoda interpretării „ortofotoplanurilor” și a planurilor cadastrale – 1:5000 – pentru a 
delimita zona şi pentru a aplica corecţii ale datelor rezultate prin metodele precedente. 

� Metoda imaginilor aeriene (aerogramelor) – imagini realizate în zonele accesibile cu 
evidenţierea suprafeţelor acoperite de vegetație, gradul de închidere a coronamentului etc. 

� Metoda analizei multispectrale – s-au utilizat imagini satelitare multispectrale și separație 
pe benzi în vederea interpretării gradului de acoperire cu vegetație și stabilirii corecte a 
utilizării terenului. 

Fiecare vector (punct sau poligon)  conţine o serie de atribute specifice; pentru habitate (clasificare, 
categorie, cod, suprafață, specii importante) și specii (sistemul de clasificare, familie, denumire 
științifică, denumirea vernaculara RO, prezență, abundentă, funcția ariei pentru specie, statut de 
conservare, sursa de referință). 

Limitele habitatelor -  s-au stabilit la schimbarea fitocenozelor şi a staţiunilor care le 
caracterizează. Poziţionarea habitatelor pe hartă se face în funcţie de elementele de orientare de pe 
hartă (orientare versanți, creste, ape, curbe de nivel, cote ale terenului, drumuri și localităţi) prin 
măsurarea distanţelor și a unghiurilor de la punctele ale căror coordonate sunt cunoscute. Ridicarea 
coordonatelor geografice din teren a limitelor habitatelor de interes comunitar se realizează prin 
metoda ridicării punctelor de contur prin metoda RTK cu ajutorul a receptoarelor GPS GNSS de 
mare precizie în sistem Baza și Rover, modalitate ce permite ridicarea topografică cu abatere minimă 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 34 
 

realizându-se corecţii diferenţiale pentru toate măsurătorile prin staţia permanentă la sol prin 
serviciul naţional ROMPOS.  

Descărcarea datelor, manipularea acestora precum şi corecţiile diferenţiate cu transformarea 
în sistemul de coordonate Stereografic 1970 și exportul în format „shape” (vectori: puncte 
caracteristice speciilor şi asociațiilor vegetale de interes comunitar precum și poligoane ale 
suprafeţelor de probă) s-a realizat în aplicația GIS dezvoltata de ESRI, respectiv  ARCGIS 10.1. 

Fiecare vector (punct sau poligon)  conţine o serie de atribute specifice; pentru habitate 
(clasificare, categorie, cod, suprafață, specii importante) și specii (sistemul de clasificare, familie, 
denumire științifică, denumirea vernaculara RO, prezență, abundentă, funcția ariei pentru specie, 
statut de conservare, sursa de referință). 

Inventarierea s-a realizat separat pe maluri, la o distanţă marcată de prezenţa macrofitelor 
acvatice. In cazul afluenţilor, canalelor, zonelor inundabile, unităţile de inventariere pot avea lungimi 
variate, cuprinse în general între 50 m – 500 m.  

Având în vedere faptul că vegetaţia acvatică se poate dezvolta inclusiv în partea centrală a 
acestor cursuri de apă, inventarierea s-a făcut unitar. In acest caz, limita unei unităţi de inventariere a 
fost marcată fie de schimbarea abundenţei a cel puţin uneia dintre speciile de plante de apă, fie de 
schimbarea pregnantă a caracteristicilor malului şi a zonelor adiacente (Sârbu et al., 2005). 
 

Realizarea unei hărți schematice la fața locului este utilă pentru analiza distribuției 
macrofitelor în ecosistemele respective. De asemenea, foarte utile sunt fotografiile. 
Toate datele adunate de pe suprafeţele de probă se trec în fişa de teren şi în carnetul de lucru și 
ulterior în documente redactate în format Microsoft Office Word sau Excel. 
Hărțile utilizate în localizarea habitatelor de interes au fost adnotate în mod clar, astfel încât limitele 
habitatului și caracteristicile liniare să fie ușor vizibile iar adnotările sa fie lizibile. 
 
 
Prelucrarea datelor colectate și elaborarea Studiului privind inventarierea și cartarea habitatelor 

 
Stocarea şi gestionarea datelor 

Datele colectate în etapa de teren a programului de inventariere, au fost introduse într-o bază 
de date care să permită atât stocarea lor în siguranţă, cât și interogarea și extragerea acestora pentru 
analiză.  
Stocarea datelor s-a realizat în două moduri: 

� analogic: indexarea și arhivarea fişelor de observaţii 
� digital: introducerea datelor din fişele de observaţii în fişiere de tip „xls” 

S-a utilizat fișa standard de monitorizare, conform documentelor suport pentru înregistrarea 
datelor pe teren și au fost păstrate copii de siguranță a datelor colectate, copii care se vor păstra pe 
alte computere decât cele pe care se lucrează. De asemenea, fişele de teren, hărţile, înregistrările 
originale au fost arhivate și păstrate în siguranţă, putându-se dovedi deosebit de valoroase pe viitor. 
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Analiza datelor și interpretarea rezultatelor 
� etapa sintetică:  în laborator: s-a realizat  reunirea fragmentelor de fitocenoze analizate în 

unităţile de vegetaţie (unităţi cenotaxonomice/habitate) şi s-a elaborat schema de succesiune a 
comunităţilor vegetale, cu realizarea hărţii geobotanice și de cartare a habitatelor Natura 2000 
investigate. 

Metodele de analiză a datelor rezultate sunt metode statistice de bază. Interpretarea 
rezultatelor s-a făcut ţinând cont de natura datelor, metodele de analiză folosite pentru prelucrarea 
lor şi semnificaţia ecologică a acestora. 

Prelucrarea şi analiza datelor din teren s-a efectuat de către experții cheie. Acest proces a 
avut ca rezultat formularea concluziilor privind starea de conservare a habitatelor și dinamica 
acestora.  

Datele colectate din teren au fost analizate și prelucrate, rezultanta fiind Studiul privind 
inventarierea și cartarea habitatelor luate in studiu.  
 
 
I.1.3. Evaluare habitatelor umede din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
 
Habitatele de apă dulce (3130, 3150 și 3270) vizate de proiect, sunt descrise mai jos, indicându-se 
următoarele elemente: 

A. Date Generale ale tipului de habitat (date care se cunosc: clasificarea tipului de habitat, 
codul unic al tipului de habitat, denumire habitat, palaearctic Habitats (PalHab), habitatele 
din România (HdR), habitatele Natura 2000, asociaţii vegetale (AV), descrierea generală a 
tipului de habitat, specii caracteristice, arealul tipului de habitat, distribuția în România, 
suprafața tipului de habitat la nivel național, calitatea datelor privind suprafața); 

B.  Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate (care sunt 
caracteristice ale tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate: harta distribuţiei tipului 
de habitat, statutul de prezenţă [spaţial], statutul de prezenţă [management], suprafaţa tipului 
de habitat din cadrul ariei protejate, perioada de colectare a datelor din teren). 

 
3130 - Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau 
Isoëto-Nanojuncetea 

 
A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Clasificarea tipului 

de habitat 
EC - tip de habitat de importanţă comunitară 
 

2.  Codul unic al tipului 
de habitat 

3130 

3.  Denumire habitat Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din 
Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea [Oligotrophic to 
mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea 
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uniflorae and/or Isoëto-Nanojuncetea] 
4.  Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 
22.12 x (22.31 și 22.32) 

5.  Habitatele din 
România (HdR) 

R2211 - Comunităţi danubiene cu Cyperus fuscus și C. flavescens; 
R2212 - Comunități danubiene cu Ranunculus lateriflorus, Radiola   
    linoides și Lindernia procumbens; 
R2213 - Comunități danubiene cu Eleocharis acicularis și Littorella  
    uniflora. 

6.  Habitatele Natura 
2000 

3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din 
Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 

7.  Asociaţii vegetale 
(AV) 

R2211: 
- As. Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 1933 

(syn. Cyperetum flavescentis Koch 1926, Cyperetum 
flavescentis-fusci 1926 em. Philippi 1968). Compoziția 
floristică a acestei asociații este puțin diversificată, iar 
specia caracteristică Cyperus flavescens realizează acoperiri 
de 15-40%. Datorită lipsei inundațiilor pe parcursul mai 
multor ani, pe aceste terenuri se instalează fitocenoze 
caracteristice clasei Molinio-Arrhenatheretea, iar pe 
majoritatea solurilor cu material organic apar specii 
caracteristice clasei Stellarietea mediae. Fitocenozele 
acestei asociații pot fi atribuite la două subasociații: 
cyperetosum flavescentis sass typ., se dezvoltă pe terenuri 
cu umiditate variabilă și cyperetosum fusci sass. nova hoc 
loco care se dezvoltă pe terenuri în care apa stagnează în 
permanență (Chifu T., edit., 2014, p. 684).  

- As. Juncetum bufonii Felföldy 1942 (syn. Juncetum bufonii 
Gams 1927). Fitocenoze care se dezvoltă insular în 
microdepresiunile din văile râurilor, descrise din zona de 
câmpie sau colinară a Moldovei, Munteniei, Banatului și 
Transilvaniei, precum și din unele depresiuni intramontane 
din Carpații Orientali și Meridionali (Chifu T., edit., 2014, 
p. 686).  

- As. Cypero-Limoselletum Kornek 1960. Grupează 
fitocenozele higrofile edificate de Limosella aquatica și 
Cyperus fuscus care populează pe mici suprafețe 
microdepresiunile cu substrat nisipos al unor văi 
intramontane (Sanda et al., 2008, p. 80). 

R2212: 
- As. Limosello-Ranunculetum lateriflori Pop (1962) 1968 
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(syn. Ranunculetum lateriflori Pop 1962, Ranunculeto 
lateriflori-Eleocharietum palustris Vicol 1974). Cenoze 
higrofile descrise din zona de câmpie (Criș, Timiș-Bega, 
Muntenia) și din Lunca Dunării unde populează pe mici 
suprafețe terenuri microdepresionare inundate în sezonul 
vernal. Asociația este săracă în specii, acestea prezentând 
fenofaze scurte de dezvoltare în sezonul estival, când își 
încheie ciclul de vegetație (Sanda et al., 2008, p. 79, după 
Pop I. 1968). Fitocenozele acestei asociații pot fi repartizate 
la două subasociații: ranunculetosum lateriflori Grigore 
1971 întâlnită adesea pe terenuri slab salinizate și 
alopecuretosum geniculati Grigore 1971, răspândită în 
pajiști înmlăștinite, cu specia diferențială Alopecurus 
geniculatus dominantă (Chifu T., edit., 2014, p. 685). 

R2213: 
- As. Eleocharidetum acicularis Koch 1926 em. Oberd. 

1957. Asociația descrisă de pe teritoriul României nu are în 
compoziția floristică speciile Ranunculus reptans, Juncus 
capitatus, Elatine hexandra, Littorella uniflora etc., specii 
caracteristice clasei Littorelletea precum și speciile 
Eleocharis ovata, Limosella aquatica, Elatine hydropiper, 
E. triandra, Potamogeton gramineus, Polygonum 
amphibium, Rorippa sylvestris, atribuite speciilor 
caracteristice și însoțitoare ale asociației. Compoziția 
floristică a fitocenozelor din România edificate de 
Eleocharis acicularis este dată de un nucleu reprezentativ 
de specii caracteristice alianței Nanocyperion, Ord. 
Nanocyperetalia și Cl. Isoëto-Nanojuncetea. Aceste 
fitocenoze se dezvoltă sporadic pe mici suprafețe în unele 
microdepresiuni sau pe malurile unor canale situate în 
zonele de câmpie și colinare, cât și în Delta Dunării (Chifu 
T., edit., 2014, p. 697-698). 

Manualul românesc de interpretare a habitatelor Natura 2000 (Gafta & 
Mountford, 2008) adaugă la asociațiile de mai sus următoarea asociație 
fără corespondență specificată cu sistemul românesc (Doniță et al., 
2005, 2006): 

- Dichostylido michelianae-Gnaphalietum uliginosi Horvatič 
1931. Cenoze higrofile din microdepresiuni, în jumătatea a 
doua a anului terenurile devenind uscate, descrise din Valea 
Siretului, Lunca și Delta Dunării (Sanda et al., 2008, p. 78; 
Chifu T., edit., 2014, p. 695) 
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8.  Tipuri de pădure 
(TP) 

Nu este cazul 

9.  Descrierea generală 
a tipului de habitat 

- Conform cu Trif C.R. et al., 2015: 
Habitatul 3130 este prezent în patru bioregiuni ale României: PON, 
CON, STE și PAN, fiind răspândit în Moldova, Muntenia, Delta 
Dunării, luncile Dunării, precum și în vestul și nord-vestul României. 
Habitatul este caracterizat de vegetație palustră pionieră-aluvionară 
unistratificată, de talie mică. Se dezvoltă pe marginile bălților, în jurul 
lacurilor, în luncile inundabile ale râurilor, de la câmpie până în etajul 
nemoral inferior. Majoritatea speciilor prezente în cadrul habitatului 
sunt emergente. Fitocenozele reprezentative ale acestui habitat sunt din 
ordinul Littorelletalia uniflorae sau vegetație scundă anuală, amfibie, 
pionieră, adesea pe substrat care se usucă temporar la suprafață în 
timpul verii (din clasa Isoëto-Nanojuncetea), acoperirea vegetației 
habitatului variind sezonier în funcție de fluctuațiile hidrice.  
- Conform cu Gafta & Mountford, 2008: 

1) 22.12 x 22.31 - vegetaţie scundă perenă, acvatică până la 
amfibie, oligotrofă până la mezotrofă, a malurilor lacurilor, 
iazurilor şi bălţilor, şi a zonei ecotonale apă – uscat aparţinând 
ordinului Littorelletalia uniflorae. 
22.12 x 22.32 - vegetaţie scundă anuală, amfibie, pionieră, a 
zonei ecotonale cu uscatul de la marginea lacurilor, bălţilor şi 
iazurilor, cu soluri sărace în nutrienţi, sau care creşte în timpul 
uscării periodice a acestor ape stătătoare: clasa Isoëto-
Nanojuncetea. Aceste două unităţi pot creşte împreună în 
strânsă asociere sau separat. Speciile caracteristice de plante 
sunt în general efemerofite pitice. 
2) Plante: 
22.12 x 22.31: Littorella uniflora, Luronium natans, Juncus 
bulbosus subsp. bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium 
minimum. 
22.12 x 22.32: Lindernia procumbens, Elatine spp., Eleocharis 
ovata, Cyperus fuscus, C. flavescens, C. michelianus, Limosella 
aquatica, Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus, Juncus 
bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus. 
3) Acest tip de habitat s-ar putea dezvolta, de asemenea, în 
depresiuni umede interdunale. Zonele cu un regim hidrologic 
variabil, lipsite periodic de vegetaţie din cauza distrugerii 
acesteia prin călcare, nu ar trebui incluse. 

Habitatul este prezent în România în următoarele situri: ROSCI0006 
Balta Mică a Brăilei, ROSCI0012 Braţul Măcin, ROSCI0021 Câmpia 
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Ierului, ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0039 Ciuperceni - 
Desa, ROSCI0043 Comana, ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSCI0065 
Delta Dunării, ROSCI0103 Lunca Buzăului, ROSCI0105 Lunca Joasă 
a Prutului, ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior, ROSCI0131 Olteniţa 
- Mostiştea – Chiciu, ROSCI0149 Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac, 
ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSCI0227 Sighişoara - Târnava Mare 
(conform cu Bădărău Al. in Brînzan T. 2013, red., Catalogul 
habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000). 
Este întâlnit în Câmpia Banatului, Câmpia Română, Lunca și Delta 
Dunării, Câmpia Crișurilor, Timiș-Bega, Muntenia, Lunca Siretului 
(conform cu Doniță et al., 2005). 
Asociațiile ce definesc habitatul au fost descrise din zona de câmpie sau 
colinară a Moldovei, Munteniei, Banatului și Transilvaniei, precum și 
din unele depresiuni intramontane din Carpații Orientali și Meridionali 
(conform cu Chifu T., edit., 2014). 

10.  Specii caracteristice Juncus bufonius, Cyperus flavescens, C. fuscus, C. michelianus, 
Lindernia procumbens, Ranunculus lateriflorus, Limosella aquatica, 
Gypsophila muralis, Radiola linoides, Eleocharis acicularis, Peplis 
portula, Gnaphalium uliginosum.  

11.  Fotografii 

 
Habitatul 3130 cu as. Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 

1933 sass. cyperetosum fusci – la limita ariei, canalul de pe raza 
localității Independența (Foto Violeta Boruz) 
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Cyperus fuscus L. în habitatul 3130, la limita ariei, canalul de pe raza 

localității Independența (Foto Violeta Boruz) 

Habitatul 3130 cu as. Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 
1933 sass. cyperetosum fusci – aspect general, canalul de pe raza 

localității Independența, în apropierea unei stâne (Foto Violeta Boruz) 
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Habitatul 3130 cu as. Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 
1933 sass. cyperetosum fusci – aspect general, malul canalului de pe 

raza localității Independența (Foto Violeta Boruz) 
 
 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 
Nr. Informaţie /Atribut Descriere 
1.  Codul unic al tipului 

de habitat 
3130 

2.  Statutul de prezenţă 
[spaţial]  

o izolat 
 

3.  Statutul de prezenţă 
[management] 

o natural 
 

4.  Suprafaţa tipului de 
habitat 

- 4,98 ha (valoare rezultată în urma studiilor și măsurătorilor de 
teren); 
- 23,042 ha (valoarea maximă - conform Formularului Standard 
revizuit, din 2016, în care suprafața sitului este 11.521 ha ). 

5.  Perioada de colectare 
a datelor din teren 

Aprilie /2018 - Octombrie /2018  

6.  Distribuţia tipului de 
habitat [descriere] 

Habitatul 3130, în situl analizat, are corespondent habitatul din 
România R2211 - Comunităţi danubiene cu Cyperus fuscus și C. 
flavescens. A fost identificat pe trei suprafețe relativ mici, pe malurile 
canalului de pe raza localității Independența, fiind reprezentat de 
fitocenozele as. Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 1933 
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sass. cyperetosum fusci, aparținând clasei Isoëto-Nanojuncetea. 
Specia diferențială Cyperus fuscus este însoțită de specii din clasa 
Phragmiti-Magnocaricetea și Bidentetea. 
O suprafață redusă, cu Habitatul 3130, a fost identificată la limita 
ariei, pe malul canalului de pe raza localității Independența, lângă 
drumul 307A. 
Altă suprafață a fost identificată pe malul canalului de pe raza 
localității Independența, spre localitate, în proximitatea unei stâne și a 
culturilor agricole. 
Pe malul opus al canalului Independența, între drum și canal, a mai 
fost identificată o zonă cu habitatul. 

7.  Distribuţia tipului de 
habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat 3130 este prezentată în Anexe. 
 

8. Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition 

 
A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr. Informaţie / Atribut Descriere 
1.  Clasificarea tipului de 

habitat 
EC - tip de habitat de importanţă comunitară 
 

2.  Codul unic al tipului 
de habitat 

3150 

3.  Denumire habitat Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition [Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or 
Hydrocharition-type vegetation] 

4.  Palaearctic  Habitats 
(PalHab) 

22.13 x (22.41 sau 22.421) 

5.  Habitatele din 
România (HdR) 

R2202 Comunități danubiene cu Lemna minor, Lemna trisulca,  
            Spirodela polyrhiza și Wolffia arrhiza 
R2203 Comunități danubiene cu Salvinia natans, Marsilea  
            quadrifolia, Azolla caroliniana și Azolla filiculoides 
R2204 Comunități danubiene cu Riccia fluitans și Ricciocarpus   
           natans 
R2205 Comunități danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae,  
            Stratiodes aloides și Utricularia vulgaris 
R2206 Comunități danubiene cu Potamogeton perfoliatus,  
            Potamogeton gramineus, Potamogeton lucens, Elodea  
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            canadensis și Najas marina 
R5304 Comunități danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta  
            și Sium latifolium (Cf. Doniță et al., 2006) 

6.  Habitatele Natura 
2000 

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition 

7.  Asociaţii vegetale 
(AV) 

R2202: 
- As. Lemnetum minoris Soó 1927; 
- As. Lemnetum gibbae Miyawaki et Tüxen 1960; 
- As. Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962; 
- As. Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954; 
- As. Wolffietum arrhizae Miyawaki et Tüxen 1960; 
- As. Spirodelo-Aldrovandetum Borhidi et Komlódi 1959;  

R2203: 
- As. Spirodelo-Salvinietum natantis Slavnič 1965; 
- As. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967; 

R2204: 
- As. Riccietum fluitantis Slavnič 1956 em. Tüxen 1974;  

R2205: 
- As. Stratiotetum aloidis Nowinski 1930 (syn.: 

Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935); 
- As. Lemno-Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1947;  

R2206: 
- As. Potamogetonetum lucentis Hueck 1931; 
- As. Potamogetonetum perfoliati Koch 1926; 
- As. Potamogetonetum graminei (Koch 1926) Passarge 

1964 em. Gőrs 1977; 
- As. Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962; 
- As. Elodeetum canadensis Eggler 1933 (asociație prezentă 

în Doniță et al., 2005, 2006, dar nu este citată în Gafta & 
Mountford, 2008).  

R5304: 
- As. Sparganietum erecti Roll 1938 
- As. Mentho aquaticae-Beruletum erecti (Nedelcu 1971) 

Sanda et Popescu 2001. 
 Manualul românesc de interpretare a habitatelor Natura 2000 (Gafta 
& Mountford, 2008) adaugă la asociațiile de mai sus următoarele 
asociații fără corespondență specificată cu sistemul românesc (Doniță 
et al., 2005, 2006): 

- As. Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955; 
- As. Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati Sauer 1937; 
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- As. Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et Tüxen 1960; 
- As. Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tüxen 1974; 
- As. Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberd.) 

Passarge 1978; 
- As. Potamogetonetum nodosi (Soó 1960) Segal 1964; 
- As. Najadetum minoris Ubrizsy 1941; 
- As. Zannichellietum pedicellatae Nordh. 1954 em. Pott 

1992; 
- As. Marsilleaetum quadrifoliae (natantis) Burescu 2003; 
- As. Polygonetum amphibii (natantis) Soó 1927; 
- As. Potamogetonetum crispi Soó 1927; 
- As. Ceratophylletum demersi Hild 1956. 

8.  Tipuri de pădure (TP) Nu este cazul 
9.  Descrierea generală a 

tipului de habitat 
Conform EUR 27, EUR 28, Gafta & Mountford, 2008 și Trif C.R. et 
al., 2015: 
Habitatul 3150 este prezent în lacuri şi iazuri cu ape de culoare gri 
închis către albastru-verzui, mai mult sau mai puţin tulburi, în mod 
special bogate în baze dizolvate (pH de obicei > 7), cu comunităţi din 
Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă sau, în ape adânci, 
deschise, cu asociaţii de broscariţă (Magnopotamion). Se dezvoltă cu 
precădere în ape suprasaturate în nutrienți, slab-alcaline, cu o 
descompunere activă a resturilor organice, apă tulbure și adesea cu un 
miros neplăcut.  Habitatul este caracterizat prin prezența vegetației 
acvatice tristratificate specifice apelor eutrofice stătătoare, lacuri, 
bălți, crovuri, canale de irigații, canale de drenaj, situate pe cursurile 
inferioare și superioare ale majorității râurilor din țară și Delta 
Dunării. Vegetația specifică habitatului este alcătuită din comunități 
hidrofite și comunități natante, precum și fitocenoze parțial submerse 
ce cuprind hidrofite. 
Deoarece speciile care îl compun sunt majoritatea hidrofile, habitatul 
este extrem de sensibil la variaţii mari ale nivelului apei. Macrofitele 
acvatice sunt considerate a fi foarte sensibile la modificări/degradări 
ale mediului fizic, acestea fiind în contact direct cu condiţiile mediului 
din zonele umede prin sistemul radicular şi în mod special prin frunze, 
care necesită în permanență prezenţa apei. Din acest motiv, această 
sensibilitate este utilizată pe scară largă în stabilirea calităţii unui 
ecosistem acvatic (O'Hare et al., 2010). Fitobentosul este considerat 
un indicator de avertizare timpuriu, iar macrofitele datorită ciclului de 
viaţă mai lung şi toleranţei pe termen scurt la schimbări ale condiţiilor 
de mediu indică dereglările persistente din mediu. 
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Plante: Hydrocharition-Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., 
Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis, 
U. vulgaris, Aldrovanda vesiculosa, Azolla filiculoides, A. 
caroliniana, Riccia spp., Ricciocarpus spp.; Magnopotamion -
Potamogeton lucens, Potamogeton perfoliatus. 
Habitatul este menționat și în alte situri desemnate pentru conservare 
(Brînzan, 2013): ROSCI0021 Câmpia Ierului, ROSCI0022 Canaralele 
Dunării, ROSCI0027 Cheile Bicazului – Hăşmaş, ROSCI0039 
Ciuperceni – Desa, ROSCI0043 Comana, ROSCI0045 Coridorul 
Jiului, ROSCI0065 Delta Dunării, ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea 
Urluia - Lacul Vederoasa, ROSCI0077 Fânaţele Bârca, ROSCI0099 
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini – Bonţida, ROSCI0105 Lunca Joasă a 
Prutului, ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior, ROSCI0111 
Mestecănişul de la Reci, ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii, 
ROSCI0131 Olteniţa - Mostiştea – Chiciu, ROSCI0206 Porţile de 
Fier, ROSCI0213 Râul Prut, ROSCI0214 Râul Tur, ROSCI0222 
Sărăturile Jijia Inferioară – Prut, ROSCI0224 Scroviştea, ROSCI0227 
Sighişoara - Târnava Mare, ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, 
ROSCI0264 Valea Izei şi Dealul Solovan, ROSCI0308 Lacul şi 
Pădurea Cernica. 
Este prezent în toate cele cinci bioregiuni geografice din România 
(alpină, continentală, panonică, stepică, pontică). Se întâlnește în 
Moldova, Muntenia, Lunca și Delta Dunării, Oltenia, Dobrogea, 
Transilvania, Banat, vestul și nord-vestul României. 

10.  Specii caracteristice Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Azolla 
filiculoides, A. caroliniana, Salvinia natans, Riccia fluitans, 
Ricciocarpus natans, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 
Utricularia vulgaris, U. australis, Ceratophyllum submersum, C. 
demersum, Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. gramineus, P. 
crispus, Marsilea quadrifolia, Wolffia arrhiza, Aldrovanda vesiculosa, 
Berula erecta, Veronica anagallis-aquatica, Sparganium erectum, 
Eleocharis palustris, Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia, 
Glyceria fluitans, Mentha aquatica. 
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11.  Fotografii 

 
Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de Lemnetum minoris Soó 1927, 

canalul de pe raza localității Cunești (Foto Violeta Boruz) 

 
Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de Lemno-Spirodeletum 

polyrhizae Koch 1954, canalul de pe raza localității Cunești (Foto 
Violeta Boruz) 
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Habitatul 3150 – aspect cu Lemna minor L., Spirodela polyrhiza (L.) 
Schleid., Hydrocharis morsus-ranae L., canalul de pe raza localității 

Cunești (Foto Violeta Boruz) 
 

 
Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de Lemnetum trisulcae Knapp et 
Stoffers 1962, canalul dintre localitățile Cunești și Rasa (Foto Violeta 

Boruz) 
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Habitatul 3150 – aspect cu Potamogeton crispus L. în as. 

Potamogetonetum crispi Soó 1927, canalul de pe raza localității Rasa 
(Foto Violeta Boruz) 

 
Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de Potamogetonetum crispi Soó 

1927, canalul de pe raza localității Ciocănești (Foto Violeta Boruz) 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 49 
 

 
Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de Lemnetum minoris Soó 1927, 

canal – localitatea Ciocănești (Foto Violeta Boruz) 
 

 
Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de Lemno-Azolletum filiculoidis 

Br.-Bl. 1952 (syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967), 
canalul de pe raza localității Independența (Foto Violeta Boruz) 
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Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de Lemno-Azolletum filiculoidis 
Br.-Bl. 1952 (syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967), cu 

speciile Azolla filiculoides Lam. și Polygonum amphibium L. f. 
aquaticum Leyss., canalul de pe raza localității Independența (Foto 

Violeta Boruz) 

 
Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de Lemno-Azolletum filiculoidis 

Br.-Bl. 1952 (syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967), 
detaliu cu specia Azolla filiculoides Lam., canalul de pe raza localității 

Independența (Foto Violeta Boruz) 
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B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 
Nr. Informaţie / Atribut Descriere 
1.  Codul unic al tipului 

de habitat 
3150 

2.  Statutul de prezenţă 
[spaţial]  

o izolat 
 

 
3.  Statutul de prezenţă 

[management] 
o natural 

 
4.  Suprafaţa tipului de 

habitat 
- 84,74 ha (valoare rezultată în urma studiilor și măsurătorilor de 
teren); 
- 230,42 ha (valoarea maximă - conform Formularului Standard 
revizuit, din 2016, în care suprafața sitului este 11.521 ha ). 

5.  Perioada de colectare 
a datelor din teren 

Aprilie/2018 - Octombrie/2018  

6.  Distribuţia tipului de 
habitat [descriere] 

Habitatul 3150 este reprezentat în sit de următoarele habitate din 
România: R2202 Comunități danubiene cu Lemna minor, Lemna 
trisulca, Spirodela polyrhiza și Wolffia arrhiza; R2203 Comunități 
danubiene cu Salvinia natans, Marsilea quadrifolia, Azolla 
caroliniana și Azolla filiculoides. A fost identificat în majoritatea 
canalelor și în zonele marginale ale bălților și lacurilor din sit, 
ocupând suprafețe mai mici sau mai mari: 
� În canalul de pe raza localității Independența a fost identificată 

as. Lemno-Azolletum filiculoides Br.-Bl. 1952 (syn. Lemno-
Azolletum carolinianae Nedelcu 1967). Fitocenozele sunt 
dominate de Azolla filiculoides care realizează o acoperire de 
până la 90%. Împreună cu speciile Lemna minor, Spirodela 
polyrhiza, Salvinia natans, Polygonum amphibium f. aquaticum, 
Berula erecta, Bolboschoenus maritimus, Mentha aquatica, 
Phragmites australis, Typha latifolia, Rumex hydrolapathum ș.a. 
formează stratul emers al asociației. În stratul submers se 
dezvoltă speciile Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 
verticillatum, Potamogeton pectinatus ș.a.  

� Pe canalul dintre localitățile Cunești și Rasa au fost identificate 
fitocenoze aparținând asociațiilor Lemno-Azolletum filiculoides 
Br.-Bl. 1952 (syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 
1967), Lemnetum minoris Soó 1927, Lemnetum trisulcae Knapp 
et Stoffers 1962 și Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954, 
care pătrund frecvent printre tulpinile de stuf și papură, precum și 
fitocenoze de Potamogetonetum crispi Soó 1927, 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 52 
 

Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955 și Ceratophylletum 
demersi Hild 1956. 

� Pe canalele dintre Rasa și Bogata au fost identificate fitocenoze 
aparținând asociațiilor Lemno-Azolletum filiculoides Br.-Bl. 1952 
(syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967), Lemnetum 
minoris Soó 1927, precum și fitocenoze de Potamogetonetum 
crispi Soó 1927 și Ceratophylletum demersi Hild 1956. 

� În canalele dintre Bogata - Ciocănești – Vărăști și în jurul lacului 
Ciocănești au fost identificate fitocenoze de Lemnetum minoris 
Soó 1927, Potamogetonetum crispi Soó 1927 și Ceratophylletum 
demersi Hild 1956. 

� În zona marginală a bălții Mănăstirea, între localitățile Boșneagu 
și Ulmu au fost identificate fitocenoze de Potamogetonetum 
crispi Soó 1927. 

7.  Distribuţia tipului de 
habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat 3150 este prezentată în Anexe. 
 

8. Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodion rubri si Bidention 

 
A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1. Clasificarea tipului de 

habitat 
EC - tip de habitat de importanţă comunitară 
 

2.  Codul unic al tipului 
de habitat 

3270 

3.  Denumire habitat Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. 
şi Bidention p.p.   

4.  Palaearctic  Habitats 
(PalHab) 

24.52. Euro-Siberian annual river mud communities 

5.  Habitatele din 
România (HdR) 

R5312 Comunități ponto-danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa 
crus-galli și Polygonum hydropiper. 

6.  Habitatele Natura 
2000 

3270 Rivers with muddy banks with Chenopodium rubri pp and 
Bidention vegetation 

7.  Asociaţii vegetale 
(AV) 

Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm in R. Tx 1950, 
Polygono lapathifolio – Bidentetum Klika 1935,  
Echinochloo – Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974. 

8.  Tipuri de pădure (TP) Nu este cazul 
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9.  Descrierea generală a 
tipului de habitat 

Conform GAFTA & MOUNTFORD, 2008 
1)  Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul 
submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din alianţele 
Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. Primăvara şi la începutul 
verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă fără niciun fel de 
vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului). Dacă 
condiţiile nu sunt favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau 
poate fi total absentă.  
2)  Plante: Chenopodium rubrum,  Bidens tripartita,  Xanthium  sp.,  
Polygonum lapathifolium.  
3) Acest habitat se întâlneşte în strânsă asociere cu populaţii dense ale 
genului Bidens sau ale unor specii de neofite. Pentru  a înlesni 
conservarea acestor comunităţi, cu o dezvoltare anuală târzie sau 
neregulată, este important să se ia în considerare maluri cu lăţimi 
între 50 şi 100 m şi chiar porţiuni fără vegetaţie (24.51).  
HdR   R5312  
Veg  Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm. in Tüxen 1950;  
Polygono  
lapathifolii-Bidentetum Klika 1935; Echinochloo-Polygonetum 
lapathifolii Soó et Csűrös 1974 (inclusiv subas. chlorocyperetosum 
glomerati  Burescu 1999); Xanthio strumarii-Bidentetum tripartitae  
Timár 1947;  Bidentetum cernui (Kobenza 1948) Slavnič 1951.  
NrSCI  15 
 
CONFORM DONIȚĂ ET ALȚII, 2005: 
Habitatul 3270 este identificat ca fiind R5312 - Comunități ponto-
danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa crus-galli și Polygonum 
hydropiper. 
Corespondențe: 
NATURA 2000: 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodium 
rubri pp and Bidention vegetation 
EMERALD: – 
CORINE: 24.52 Euro-Siberian annual river mud communities 
PAL.HAB: 24.52. Euro-Siberian annual river mud communities 
EUNIS: C3.52 Bidens communities 
Asociații vegetale: Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm in R. Tx 
1950, Polygono lapathifolio – Bidentetum Klika 1935, Echinochloo – 
Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974. 
Răspândire: Malul bazinelor acvatice cu acumulări de material 
organic, în jurul izvoarelor ce servesc pentru adăpatul animalelor în 
timpul pășunatului, din Banat, Transilvania, Câmpia Dunării, 
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Dobrogea și Delta Dunării. 
Suprafețe: De la câteva sute de metri pătrați până la 2–3 ha în zonele 
menționate. 
Stațiuni: Altitudine până la 350(450) m. Clima: T = 11– -80 C; P = 
350–650 mm. 
Relief: teren plan sau foarte slab înclinat. 
Substrat: depozite aluviale, nisipuri și luturi. Soluri: gleiosoluri, 
aluviosoluri. 
Structura: Majoritatea plantelor dominante și caracteristice sunt 
cunoscute și sub denumirea de buruieni de mlaștină, dintre care cele 
mai reprezentative sunt: Echinochloa crus-gallis, Bidens tripartita, B. 
frondosa, Chenopodium polyspermum, Polygonum. hydropiper, P. 
lapathifolium, Rorippa austriaca, Symphytum officinale, 
Chlorocyperus glomeratus, Rumex palustris. 
Acestea ajung la 45–50 cm înălțime și realizează etajul superior al 
vegetației. Plantele mai scunde, cum sunt: Alopecurus aequalis, 
Mentha arvensis, Chenopodium botrys, Ranunculus sceleratus 
realizează etajul inferior, care este mai slab reprezentat. 
Valoare conservativã: redusă. 
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Polygonum lapathifolium, 
Bidens tripartita, Polygonum hydropiper, Echinochloa crus-galli. 
Specii caracteristice: Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. 
hydropiper. Alte specii importante: Rorippa austriaca, Bidens 
frondosa, Chenopodium polyspermum, Chlorocyperus glomeratus, 
Rumex palustris, Veronica anagalis-aquatica, Ranunculus sceleratus, 
Alopecurus aequalis, Bidens cernua. 

10.  Specii caracteristice Cf. GAFTA & MOUNTFORD (2008):  
Chenopodium rubrum,  Bidens tripartita, Xanthium  sp., Polygonum 
lapathifolium 
CONFORM DONIȚĂ ET ALȚII, 2005: 
Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. hydropiper 
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11.  Fotografii 

 

 
Habitatul 3270, Foto Bogdan Băjenaru 

 
B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1. Codul unic al tipului 

de habitat 
3270 

2.  Statutul de prezenţă 
[spaţial]  

o marginal 

3.  Statutul de prezenţă 
[management] 

o natural 

4.  Suprafaţa tipului de 
habitat 

Stotal (estimată în Formularul standard) = 2304 ha 
S total (estimată în urma verificărilor în teren) aproximativ 1400 ha 
Suprafața estimată în urma verificărilor în teren este semnificativ mai 
mică decât cea estimată în Formularul standard, dar acest fapt este 
normal, deoarece suprafața ocupată de acest tip de habitat variază 
semnificativ în funcție de nivelul apelor Dunării. 
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5.  Perioada de colectare 
a datelor din teren 

Aprilie 2018 – octombrie 2018 

6.  Distribuţia tipului de 
habitat [descriere] 

Habitatul este distribuit în fâșii înguste cu lățimi cuprinse între câțiva 
metri până la aproximativ 50 m. Acest tip de habitat este destul de 
fragmentat fiind identificate peste o sută de poligoane la nivelul 
sitului. Este posibil ca suprafața acestui tip de habitat să fie mai mare 
decât cea determinată/estimată de noi. Habitatul este caracterizat de o 
dinamică extrem de crescută fiind în întregime dependent de evoluția 
regimului hidrologic al Dunării. În ani în care Dunărea se manifestă 
prin inundații prelungite, habitatul este în întregime sub apă, vegetația 
caractestică nedezvoltându-se. 

7.  Distribuţia tipului de 
habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat 3270 este prezentată în Anexe. 
 

8.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 

I.2. Habitate de pajiști 
 
I.2.1. Aaliza critică a referințelor bibliografice reprezentative privitoare la habitatele de apă 
dulce vizate de proiect 
 
Habitate vizate: 6510 Pajiști de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

 
Anterior activităţilor de teren s-au consultat toate sursele bibliografice care au stat la baza 

elaborării metodologiei de față privind habitatul 6510:  

• materiale constând în studii de specialitate, lucrări științifice, inventarieri naţionale, 
regionale, locale, atlase, baze de date referitoare la habitatul 6510: ALLEGREZZA & BIONDI 2011; 
BIONDI & BLASI 2009; BORHIDI 2003; BRÎNZAN (coord. ed.); COLDEA 1991; COLDEA et al. 2012; 
DONIŢĂ et al. 2005; DONIŢĂ et al. 2006; GRIGORE 1970; MOUNTFORD et al. 2008; OROIAN 1998; 
PAUCĂ et al., 1960; POPESCU et al. 2001; PUŞCARU-SOROCEANU 1963; SANDA et al. 2001; SANDA et 
al. 2008; SĂMĂRGHIŢAN 2005; SÂRBU et al. 2004. CHIFU et al. 2014; DIRECTIVA 92/43/CEE A 
CONSILIULUI din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 
floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7); Interpretation Manual of European Union Habitats 
(EUR 28), European Commission, DG Environment, Nature ENV B.3; Catalogul habitatelor, 
speciilor si siturilor Natura 2000 in Romania,  M.M. S.C., Ed. Exclus Prod.S.R.L., 2013; 
http://forum.eionet.europa.eu/x_habitat-
art17report/library/datasheets/habitats/grasslands/grasslands/6510-lowland_sanguisorba 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013/Member_State_Deliveries 

• INSPIRE - http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0131 

• ortofotoplanuri cu rezolutia spatiala de 0,5 m; 
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• imagini satelitare; 

• hărţi amenajistice şi amenajamente silvice; 

• planurile cadastrale cuprind prezentări de detaliu ale modului de ocupare şi utilizare a 
terenurilor dintr-un teritoriu, scările utilizate cel mai frecvent fiind 1:5000 și 1:1000;  

• model numeric al terenului cu o densitate a punctelor între 1-20 m. 

• hărți pedologice şi de vegetaţie. 

• hărţi şi/sau modele climatice regionale sau globale; 

• date privind acţiunea factorilor antropozoogeni – modul de folosinţă a suprafeţelor ocupate 
cu pajiști la nivelul sitului, precum şi natura proprietăţii. 

 
Detalii referințe bibliogtafice: 
Nr. 
crt. 

Detalii referinta 
bibliografica 

Comentarii 

1. MANUAL EUR 27 Cf. EUR 27 și EUR 28: 
1) Species-rich hay meadows on lightly to moderately fertilised soils of 
the plain to submontane levels, belonging to the Arrhenatherion and the 
Brachypodio-Centaureion nemoralis alliances. These extensive 
grasslands are rich in flowers and are not cut before the grasses flower 
and then only one or two times per year. 
2) Plants: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens ssp. flavescens, 
Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, 
Tragopogon pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, 
Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula patula, 
Leontodon hispidus, L. nudicaulis, Linum bienne, Oenanthe 
pimpinelloides, Rhinanthus lanceolatus, Malva moschata, Serapias 
cordigera. 
3) Corresponding categories 
United Kingdom classification: "MG4 -Alopecurus pratensis-
Sanguisorba officinalis grassland". 
German classification: "34070101 artenreiche, frische Mähwiese der 
planaren bis submontanen Stufe", 
"34070102 artenreiche, frische Weide der planaren bis submontanen 
Stufe (incl. Mähweide)". 
Nordic classification: "5223 Leucanthemum vulgare-typ". 
Romanian classification: “R3716 - Pajişti danubiano-pontice de Poa 
pratensis, Festuca pratensis şi Alopecurus pratensis”, “R3802 - Pajişti 
daco-getice de Arrhenatherum elatius”. 
4) Wet to dry sub-types occurs. If management practices become 
intensive with heavy applications of fertiliser, the species diversity 
rapidly declines. 
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MANUAL EUR 27 include la acest tip de habitat și R3716 - pajişti mezo-
higrofile din al. Agrostion stoloniferae Soó (1933) 1971 încadrate la 
6440 (Pajişti danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca pratensis şi 
Alopecurus pratensis). 
Pentru vegetația României habitatul R3716 nu se încadrează la tipul 
6440 (așa cum este grupat de GAFTA et al. 2008) deoarece la noi în țară 
specia caracteristică Cnidium dubium nu este prezentă. As. ce defininesc 
acest habitat (Poetum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956, 
Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis Ellmauer 1933, 
Agrostideto-Festucetum pratensis Soó 1949 sunt  grupari vegetale 
mezo-higrofile în care este abundentă specia Alopecurus pratensis 
(specie care apare în numele habitatului 6510), dar în care nu apar 
speciile Arrhenatherum elatius și Trisetum flavescens, care sunt specii 
mezofile ce constituie pajiști instalate pe versanți slab înclinați, pe soluri 
brune, mediu-trofice.  
Argumente pro 6510: 
- istalarea as. din acest habitat pe aluviuni nisipoase, lăcoviște (Poetum 
pratensis), sau soluri humice-gleice (Ranunculo repentis-Alopecuretum 
pratensis, Agrostideto-Festucetum pratensis) similar cu as. 
Arrhenatheretum elatioris (in SANDA et al. 2001) și utilizarea acestor 
pajiști în regim de fânețe.  
- cele trei as. fac parte din Agrostion stoloniferae (SANDA et al. 2008). În 
as. Poetum pratensis și Agrostideto-Festucetum pratensis se întâlnesc 
specii caracteristic ord. Arrhenatherion (Geranium pratense, Centaurea 
phrygia, Daucus carota, Pastinaca sativa, Taraxacum officinale, 
Trifolium hybridum, Euphrasia stricta, Lotus corniculatus, Moenchia 
mantica, Tragopogon orientalis, Achillea millefolium, Crepis biennis, 
Leucanthemum vulgare, Stellaria graminea ș.a.). 
Analizând numeroase pajiști de acest tip considerăm că habitatul R3716 
nu poate fi încadrat la tipul 6510, pentru că la acest habitat autorii 
români au inclus cele trei as. ale al. Agrostion stoloniferae (comentate 
anterior) și nu următoarele: Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovsky 
et Ruzicková 1975 = Festucetum pratensis Soó 1938; Poëtum sylvicolae 
Buia et al. 1959; Medicagini lupulinae-Agropyretrum repentis Popescu 
et al. 1980; Alopecuretrum ventricosi Turenschi 1966. Aceste cinci as. 
sunt cele care includ vegetație din Agostion stoloniferae specifică 
habitatului 6510 în sensul EUR 27.  
As. Cirsio cani-Festucetum pratensis și Poëtum sylvicolae sunt 
încadrate de BORHIDI 2003 și COLDEA 2012 în ord. Molinietalia Koch 
1926 al. Deschampsion caespitosae Horvatić 1931 a cl. MOLINIO-
ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 spre deosebire SANDA et al. 2008, 
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care le încadrează la Agrostion stoloniferae.  
2. MANUAL EUR 28 Idem EUR 27 
3. MANUAL DE 

INTERPRETARE A 

HABITATELOR DIN 

ROMÂNIA  

Cf. GAFTA & MOUNTFORD, 2008 
1) Fâneţe bogate în specii, pe soluri slab până la moderat fertilizate, din 
zona de câmpie până în etajul submontan, aparţinând alianţelor 
Arrhenatherion şi Brachypodio-Centaureion nemoralis. Aceste pajişti 
exploatate extensiv sunt bogate în plante cu flori şi nu sunt cosite înainte 
ca gramineele să înflorească şi după aceea, numai o dată sau de două ori 
pe an. 
2) Plante: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens subsp. flavescens, 
Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, 
Tragopogon pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, 
Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula patula, 
Leontodon hispidus, L. nudicaulis, Linum bienne, Malva moschata. 
3) Există subtipuri umede până la uscate. Dacă practicile de exploatare 
devin intensive, cu utilizarea abundentă a îngrăşămintelor, diversitatea 
speciilor scade rapid. 
HdR R3802  
Veg Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925 [syn. 
Pastinaco-Arrhenatheretum (Knapp 1954) Passarge 1964] 
Faţă de habitatele româneşti, enumerate în manualul EUR 27 și EUR 28 
(pag. 80), nu a fost menţionat tipul R3716, care include pajişti mezo-
higrofile din al. Agrostion stoloniferae (vezi habitatul 6440).  
Considerăm interpretarea corectă având în vedere cele comentate la 
punctul 1 al acestui tabel. 
Față de HABITATELE DIN ROMÂNIA, manualul românesc de interpretare a 
habitatelor restrânge sensul acestui habitat la pajiști din etajul colinar și 
montan inferior, indicând doar R3802 edificat de Arrhenatherum 
elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925. Această as. a fost citată din: Mții 
Rodnei, Ceahlău. Nemirei, Ciucaș, Postăvaru, Retezat, Cibin, Sebeș, 
Trascău și Vlădeasa, instalată pe soluri brune, humice și uneori aluviale, 
argilo-lutoase, bogate in humus în orizontul A, cu o reacție acidă 
(SANDA et al. 2001). 
Specia Linum bienne indicată în lista speciilor de plante (pct. 2) este o 
scăpare, o preluare integrală din EUR 27. În Flora României nu există 
această specie. A fost identificat, în schimb, Linum austriacum și L. 
catharcticum în astfel de habitate. 

4.  HABITATELE DIN 

ROMÂNIA 
În structura și corologia tipică, acest habitat grupează pajiști colinare și 
din etajul montan inferior, pe versanți slab înclinați, pe soluri brune, 
mediu-trofice. Se caracterizează, cf. DONIȚĂ et al. (2005, p. 175):  
- stratul superior este format din: Arrhenatherum elatius, Dactylis 
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glomerata, Festuca pratensis, Salvia nemorosa, Onobrychis viciifolia, 
Trifolium pratense, Alopecurus pratense. Înălțimea acestui etaj ajunge la 
80–100 cm și realizează o acoperire mare (peste 70%). 
 - cel de al doilea etaj, este format din plante de talie mai mică, dintre 
care cele mai reprezentative sunt: Medicago lupulina, Agrostis 
stolonifera, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Campanula patula.  
- în pajiștile din sud-vestul țării (Oltenia, Banat) apare destul de frecvent 
specia Moenchia mantica, plantă mai puțin răspândită în flora țării; 
Specii edificatoare: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Lotus 
corniculatus.  
Specii caracteristice: Arrhenatherum elatius, Cerastium holosteoides, 
Trisetum flavescens.  
Alte specii importante: Trifolium pratense, Onobrychis viciifolia, 
Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Phleum pratense. 
La habitat 6510 sunt grupate:  
- R3802 - Pajişti daco-getice de Arrhenatherum elatius, edificat de 
Arrhenatherum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925 
- R3803 - Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca 
rubra 
- R3804 - Pajişti daco-getice de Agrostis capillaris şi Anthoxanthum 
odoratum - edificat de Anthoxantho – Agrostetum capillare Silinger 
1933.  
R3803 și R3804 sunt fânețe montane. 

5. DRĂGULESCU & 

NICOLIN 2008 (in 

GAFTA et al., 2008) 

La rubrica RO habitat type code sunt indicate: R3802, R3803,  R3804 
Întâlnit de la șes până în etajul submontan. 
Pe lângă as. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925, 
indicată de majoritatea surselor bibliografice ca fiind as. ce definește 
habitatul, autorii indică și următoarele as.: 
Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951, Anthoxantho-
Agrostietum capillaris Sillinger 1933. 
Referitor la habitatele R3803 și R3804 și cele doauă as. care le definesc 
sunt valabile comentariile de la pct. 4 al acestui tabel. 
As. Festuco rubrae-Agrostietum capillaris este specifică zonelor de 
munte (et. fagului, et. molidului), iar Anthoxantho-Agrostietum 
capillaris este întâlnită în zonele de deal, în et. gorunului și et. Fagului. 
De altfel, în cele două asociații nu apar speciile Anthoxanthum odoratum 
și/sau Trisetum flavescens, ele fiind încadrate de GAFTA et. al. la fânețe 
montane în mod justificat. 

6.  http://bd.eionet.eur
opa.eu/activities/R
eporting/Article_1

Sursa consideră specii caracteristice: Festuca pratensis, Alopecurus 
pratensis, A. arundinaceus. 
Sursa urmează același raționament din EUR 27 și EUR 28, pentru care 
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7/Reports_2013/M
ember_State_Deliv
eries...) 

s-au făcut comentarii la pct. 1 al acestui tabel. Specia Alopecurus 
arundinaceus syn. Alopecurus venticosus.  
As. Alopecuretrum ventricosi Turenschi 1966  syn. Rorippo sylvestris  - 
Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberd et Müller 1961 
alopecuretosum arundinaceae (Turenschi 1966) Chifu 1995 încadrează 
vegetație pe care EUR 27 și EUR 28 o consideră ca făcând parte din 
habitatul 6510. Însă această as. se instalează pe soluri lăcoviștite, ușor 
salinizate și este încadrată de autorii români (justificat de altfel) în 
Agrostion stoloniferae. Oricum, această as. a fost descrisă din Bazinul 
Bârladului – locul clasic (DOBRESCU 1974) și Lunca Prutului (MITITELU 

& BARABAȘ 1975), Grindul Lupilor-Delta Dunării (SÂRBU I. et al. 
2001). 

7.  MAGYARORSZÁG 

NÖVÉNYTÁRSULÁS

AI 
Szerzői jog © 
2003 BORHIDI 

ATTILA 

As. Pastinaco-Arrhenatheretum (Knapp 1954) Passarge 1964 (Fânețe de 
secară franțuzească) 
As. specifică fânețelor de deal și muncei, altitudinal situate în etajul 
pădurilor de qvercinee, pe substrat cu drenaj mediu, soluri de luncă și 
solurile de pădure în tranziție bogate în substante nutritive, humus. 
Acest gen de vegetație apare  ca urmare a alternanței cositului și 
pășunatului. 
Sunt pajiști multistratificate, colorate de specii bogate în flori: nivelul 
superior de 120-150 cm format din poaceee înalte și nivelul inferior de 
30-50 cm, format din plante mai scunde, în special dicotiledonate cu 
flori. Portofoliul de peisaje de mari dimensiuni, petele verzi aurii, verde 
gălbui, apar datorită speciilor de piciorul cocoșului (Ranunculus spp.), 
păpădie (Taraxacum officinale) și pastarnac (Pastinaca sativa). 
Dominante sunt secara franțuzească (Arrhenatherum elatius) cu specii 
frecvente și caracteristice de ierburi de livadă: golomățul (Dactylis 
glomerata), flocoșica (Holcus lanatus), păiușul roșu (Festuca rubra), 
ovăsciorul (Helictotrichon pubescens), vițelarul (Anthoxanthum 
odoratum), măzărichea de luncă (Lathyrus pratensis), clopoțelul 
(Campanula patula), chimenul iepurelui, ingereaua (Selinum carvifolia), 
barba-caprei (Tragopogon orientale), barba lupului (Crepis biennis), 
uneori ovăz gălbui (Trisetum flavescens), (Astrantia major), sânzâiene 
(Galium verum) și Knautia arvensis. Speciile protejate sunt reperate și 
prin mirosul degajat: Dactylorhiza majalis, D. sambucina, Anacamptis 
morio (Orchis morio), Polygala nicaeensis ssp. carniolica, mantaua 
muntelui (Alchemilla monticola), Phyteuma spicatum și flori clopotel 
(Adenophora liliifolia). 
În plus, asocierea variată a determint distingerea a trei tipuri: 
a) trisetetosum flavescentis Horvatić 1930, habitat specific zonelor reci, 
montane, zone agricole proaspete, 
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b) festucetosum rubrae Jeanplong 1960, habitat specific zonelor reci, cu 
substrat uscat, 
c) caricetosum tomentosae Lájer 2002, habitat specific soluri dense, 
ușor bătătorite. 

8.  FITOCENOZELE DIN 

ROMÂNIA 
SANDA et al. 2008, descriu as. ce definește habitatul din etajul colinar și 
montan. 
As.  Arrhenatheretum elatioris grupează cenozele mezofile instalate pe 
soluri brune luvice, humice și, uneori, aluviale, argilolutoase, bagate în 
humus în orizontul A, cu o reacție acidă. Specia caracteristică și 
edificatoare este Arrhenatherum elatius, care realizează o acoperire de 
30-80%. În aceste cenoze mai apar elemente carcteristice clasei și 
ordinului: Campanula patula, Centaurea phrygia, Daucus carota, 
Geranium pratense, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Briza 
media, Carum carvum, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Holcus 
lanatus, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Stellaria graminea, 
Tragopogon pratensis, ssp. orientale, Veronica chamaedrys. 

 LES ASSOCIATIONS 

VEGETALES DE 

ROUMANIE. 
COLDEA et al. 2012 

COLDEA et al. (2012, p. 222-223) consideră acest nume (ca și pe Dauco-
Arrhenatheretum Görs 1966) sinonim al numelui valid Pastinaco-
Arrhenatheretum Passarge 1964. 
COLDEA et al. (2012, p. 222), consideră ca specii caracteristice pe 
Arrhenatherum elatius (și edificatoare, în același timp), Dactylis 
glomerata, Geranium pratense.  
În Arrenatherion autorii includ și as. Poo-Trisetum flavescentis Knapp 
1951 em. Oberd. 1983 (syn. Cerastio-Trisetum flavescentis Sanda et al. 
2001) indicând-o din etajele colinar și submontan ale României. Fiind o 
as. în care apar multe specii din Polygono-Trisetion (specifice 
drumurilor, marginilor acestora, șanțurilor) probabil de aceea nu a fost 
inclusă în habitat 6510, pentru că habitatul include doar acele cenoze cu 
o compoziție specifică, caracteristică și valoare ridicată ca fâneață. 

 DIVERSITATEA 

FITOCENOLOGICĂ A 

VEGETAȚIEI 

ROMÂNIEI II  
VEGETAȚIA 

ERBACEE 

ANTROPIZATĂ. 
TOM 1 VEGETAȚIA 

PAJIȘTILPOR 
CHIFU et al. 2014  

CHIFU et al. 2014 consideră numele Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 
ex. Scherrer 1925 nume prim (syn.: Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 
1919, Pastinaco-Arrhenatheretum elatioris Passarge 1964). 
Fitocenozele edificate de Arrhenatherum elatium se dezvoltă pe soluri 
brune-reavene și fertile, slab-acid-neutre. Așa cum se sublinia în 
PUȘCARU-SOROCEANU et al. 1963, factorii determinanți ai acestor pajiști 
sunt fertilitatea solului și cositul repetat. Se întâlnesc frecvent în zona 
montană inferioară și mijlocie. 
Specia dominantă, Arrhenatherum elatium, este însoțit frecvent de 
următoarele specii: Carum carvi, Dactylis glomerata, Leontodon 
hispidus, Taraxacum officinale, Briza media, Campanula patula, Crepis 
biennis, Equisetum arvense, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, 
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Medicago lupulina, Plantago media, Achillea milefolium, Anthoxanthum 
odoratum, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Rumex acetosa.  
Autorii descriu 2 subasociații: 

- typicum, fără specii diferențiale; 
- festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se dezvoltă pe soluri 

brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-umede, 
fertile, slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca 
pratensis și Alopecurus pratense. 

 
 
I.2.2. Metodologia utilizată 

Suprafaţa sitului a fost parcursă de căte echipa proiectului în perioada de vegetaţie, astfel 
încât habitatele să poată fi identificate corect şi complet. Datele au fost colectate cu ajutorul unor fişe 
pretipărite, astfel încât pe teren timpul de lucru să fie optimizat. Prelucrarea datelor s-a realizat în 
sezoanele nefavorabile deplasărilor în teren. 

 
Identificarea parametrilor inventariați -  acele caracteristici ale habitatului care reflectă 
proprietăţile acestuia şi pot fi cuantificate. 

Au fost vizate următoarele tipuri de parametri: 
-  cantitativi (suprafaţa); 
- structurali (structura specifică, tipuri de comunităţi vegetale, bogăţia specifică, structura spaţială 

etc.); 
- dinamici (fluctuaţii, degenarare, regenerare, succesiuni etc.).  

Pentru habitatul  6510, s-au urmărit în principal cei cantitativi și structurali. 
Au fost vizate speciile edificatoare pentru monitorizarea habitatului: Arrhenatherum elatius, Dactylis 
glomerata, Lotus corniculatus,  
 și speciile caracteristice: Arrhenatherum elatius, Cerastium holosteoides, Trisetum flavescens.  
 

               
              Arrhenatherum elatius                     Trisetum flavescens                       Dactylis glomerata 
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                                Lotus corniculatus                                  Cerastium holosteoides 
 

Aceste informaţii au determinat alegerea metodei celei mai adecvate de colectare a datelor şi 
de prelucrare a acestora, prin compararea cu cele existente în literatură. 
 
Eşantionarea habitatului  

Tipul de eşantionaj aplicat a avut în vedere modul de alegere/amplasare a suprafeţelor de 
probă în cadrul cărora s-au înregistrat valorile atributelor monitorizate. În zonele de vegetație 
omogenă, eșantioanele au fost localizate subiectiv de către experți. 
Alegerea eșantioanelor nu a fost influențată de tendința de a include amestecuri deosebit de bogate în 
specii sau zone neobișnuite în compoziție și structură.  
Metoda de eşantionare aplicată în cadrul activităților de monitorizare a habitatului de pajiști a fost: 

� Eşantionajul selectiv (subiectiv).  
În alegerea modului de amplasare (eşantionare) a habitatelor s-a ţinut cont şi de cerinţele pe 

care datele colectate trebuie să le îndeplinească, astfel încât acestea să fie satisfăcute din punct de 
vedere statistic. 
 
Stabilirea mărimii suprafeţelor de probă – metoda clasică de estimare a mărimii suprafeţei de 
probă presupune construirea curbei areal-specie, pe baza numărului de specii înregistrate în suprafeţe 
de probă a căror mărime creşte exponenţial (Braun-Blanquet 1932, Borza et Boşcaiu 1965, Moravec 
1973, Cristea 1993, Cristea et al. 2004).  

Alegerea suprafeţei eşantioanelor în cadrul habitatelor de pajiști se bazează pe conceptul de 
areal minim care este definit ca suprafaţa minimă pe care trebuie efectuat releveul de vegetație 
pentru a surprinde majoritatea speciilor care intră în compoziţia fitocenozelor (Cristea et al. 2004). 
Pe baza datelor adunate de-a lungul timpului s-a reuşit o oarecare standardizare a mărimii 
eşantioanelor, stabilindu-se limitele intre care pot să varieze în funcţie de tipul de habitat. Astfel 
pentru habitatele de pajiști s-au stabilit suprafețe de probă care variază în funcție de suprafața 
relativă a habitatului, tipul reliefului și caracteristicile asociațiilor vegetale reprezentative. 
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                  Tabel 9 

Tip habitat 
Suprafața habitat 
<1 ha >1 ha 
Suprafețe de probă 

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

1x1 m 
1x10 m 
5x5 m 
10x10m 

5x5 m 
10x10m 

 
Caracterizarea şi inventarierea vegetaţiei  

Pentru analiza structurii orizontale a fiotcenozelor habitatelor țintă s-a utilizat metoda 
transectelor liniare şi metoda proiecţiilor orizontale (Cristea et al. 2004). Metoda transectelor liniare 
presupune notarea succesiunii fitoindivizilor de-a lungul unei linii a cărei lungime se stabileşte in 
funcţie de complexitatea vegetaţiei. Metoda proiecţiilor orizontale se bazează pe metodele de 
apreciere a abundenţei-dominanţei speciilor şi reprezintă transpunerea grafică a dispoziţiei şi 
relaţiilor spaţiale a fitoindivizilor. 

Evidenţierea structurii verticale se realizează cu ajutorul profilelor de vegetaţie care nu sunt 
altceva decât reprezentarea habitusului fiecărei specii de-a lungul unui transect liniar. 
Stabilirea structurii calitative a habitatelor urmărește evidenţierea complexului de specii şi a 
diferitelor grupe funcţionale care caracterizează fiecare habitat țintă în parte. Analiza structurii 
calitative s-a făcut din prisma compoziţiei floristice, a grupelor cenotice, a structurii in diferite 
categorii de bioforme, de geoelemente, categorii ecologice şi economice. 
Compoziţia floristică a habitatelor  cuprinde două componente de bază şi anume bogăţia specifică şi 
apartenenţa speciilor la anumite grupe cenotice. 
Au fost inventariate în cadrul habitatului: 

� Speciile caracteristice care au o răspândire limitată aproape exclusiv la unităţile 
cenotaxonomice ierarhic superioare asociațiilor vegetale care intră în structura habitatului. 
Prezenţa sau absenţa acestora reflectă „starea de sănătate” a habitatului. 

� Speciile invazive/colonialiste ce pot oferi informaţii preţioase despre influenţa și intensitatea 
factorilor ecologici în general şi a celor antropozoogeni în special. Numărul acestora alături 
de abundenţa lor şi de modul de distribuţie în cadrul fitocenozelor reflectă gradul de 
degradare al habitatului. 

� Diversitatea biologică este definită ca fiind varietatea și abundenţa speciilor intr-o anumită 
unitate de studiu şi care reprezintă numărul de specii, sau densitatea speciilor pe unitatea de 
suprafaţă. Diversitatea biologică oferă informaţii asupra particularităţilor fitocenozelor 
precum și a stadiului de evoluţie al acestora. 

� Rangul - Abundenţa speciilor ce reprezintă o sinteză a distribuţiei acoperirii relative 
(frecvenţei) a speciilor dintr-o fitocenoză. 
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Pentru exprimarea indicilor fitopopulaționali Abundenţa-Dominanţa s-a utilizat scara 
alfanumerică cu şapte trepte (Braun-Blanquet 1932) pentru evaluarea abundenţei-dominanţei (AD). 
Corespondenţa dintre treptele scării şi acoperirea in procente este redată in tabelul de mai jos. 
Scara de apreciere a abundenţei-dominanţei, in sistemul Braun-Blanquet, completat de Tuxen şi 
Ellenberg (Cristea, 1993): 
                Tabel 10 

Braun-Blanquet 
orig. 

Intervalul de 
acoperire % 

ADm, Tuxen-Ellenberg, 
1937 

r 0.01-0,1 0.1 
+ 0,1-1 0.5 
1 1-10 5.0 
2 10-25 17.5 
3 25-50 37.5 
4 50-75 62.5 
5 75-100 87.5 

 
  Aprecierea abundenţei-dominanţei speciilor s-a realizat cu ajutorul ramei metrice. În paralel 
se poate utiliza o altă metodă de estimare a abundenţei-dominanţei speciilor și anume, cea a 
fotografiei. Această metodă presupune fotografierea unor suprafeţe clar delimitate, iar pe baza 
fotografiilor astfel realizate se poate calcula raportul dintre suprafaţa acoperită şi suprafaţa nudă 
precum şi suprafaţa acoperită de speciile edificatoare (Weaver et Clements, 1938, Cristea, 1993). 
Dezavantajul acestei metodă constă in faptul ca nu se vor putea identifica toate speciile de plante din 
cadrul eşantionului analizat. Totuşi, fotografia poate fi utilizată pentru a compara structura orizontală 
a eşantionului la diferite intervale de timp. 

De asemenea, au fost determinaţi o serie de factori cum ar fi: numărul speciilor, latitudinea şi 
altitudinea zonei în care se efectuau studiile, gradul de antropizare, stadiu de evoluţie al fitocenozei, 
tipul de vegetaţie etc. 

 
I.2.3. Evaluare habitatului de pajiști din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu 
 
Habitatul de pajiști 6510 este descris mai jos, indicându-se următoarele elemente: 

A. Date Generale ale tipului de habitat (date care se cunosc: clasificarea tipului de habitat, 
codul unic al tipului de habitat, denumire habitat, palaearctic Habitats (PalHab), habitatele 
din România (HdR), habitatele Natura 2000, asociaţii vegetale (AV), descrierea generală a 
tipului de habitat, specii caracteristice, arealul tipului de habitat, distribuția în România, 
suprafața tipului de habitat la nivel național, calitatea datelor privind suprafața); 

B.  Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate (care sunt 
caracteristice ale tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate: harta distribuţiei tipului 
de habitat, statutul de prezenţă [spaţial], statutul de prezenţă [management], suprafaţa tipului 
de habitat din cadrul ariei protejate, perioada de colectare a datelor din teren). 
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6510  Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 

A. Date generale ale tipului de habitat 
N
r 

Informaţie/At
ribut 

Descriere 

1. Clasificarea 
tipului de 
habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 
 

2. Codul unic al 
tipului de 
habitat 

6510 

3. Denumire 
habitat  

Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

4. Palaearctic  
Habitats 
(PalHab) 

38.233 Carpathian submontane hay meadows 

5. Habitatele din 
România 
(HdR) 

R3802 Pajişti daco-getice de Arrhenatherum elatius 

6. Habitatele 
Natura 2000 

6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7. Asociaţii 
vegetale (AV) 

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925, subas.: 
- typicum; 
- festucetosum pratensis Slavnić 1948. 

8. Tipuri de 
pădure (TP) 

Nu este cazul 

9. Descrierea 
generală a 
tipului de 
habitat 

În structura și corologia tipică, acest habitat grupează fâneţe bogate în specii, 
pe soluri slab până la moderat fertilizate, din zona de câmpie până în etajul 
submontan, aparţinând alianţelor Arrhenatherion şi Brachypodio-Centaureion 
nemoralis. Aceste pajişti exploatate extensiv sunt bogate în plante cu flori, ce 
nu sunt cosite înainte ca gramineele să înflorească, cosirea executându-se 
numai o dată sau de două ori pe an. 
Aceste pajiști sunt în momentul actual în pericol de dispariție în mare parte din 
Europa și în special în zonele mediteraneene și sub-mediteraneene. Acest 
lucru s-a întâmplat din cauza prăbușirii zootehniei, care a fost însoțită de 
abandonarea activităților umane care au dus la crearea și întreținerea acestor 
pajiști de-a lungul secolelor. 
Fânețele de altitudine joasă sunt, în principal, fânețe mezofile, care acceptă (se 
instalează) un spectru larg de condiții trofice, fiind întâlnite situații eutrofe 
(fânețe cu caracter nitrofil) până la situații oligotrofe (fânețe mezo-oligotrofe), 
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neutro-calcicole sau acidofile (din Mesobrometalia erecti sau Nardetalia 
strictae). Solurile cu hidratare mai mult sau mai puțin intensă, prezintă 
întotdeauna o fertilitate mare. Aceste fânețe pot, de asemenea, să fie fânețe cu 
fertilitate crescută, calcaroase sau acidifile (clasele Festuco valesiacae-
Brometea erecti și Nardetea strictae). Aspectul lor obișnuit este de fâneață, iar 
valoarea biomasei este mare. Dominanța hemicriptofitelor, inclusiv Ovăzul 
mare (Arrhenatherum elatius), Bromusul moale (Bromus hordeaceus) joacă 
adesea un rol important în valoarea ridicată a biomasei. 
 În situația solurilor cu troficitate scăzută (soluri neproductive), vegetația 
prezintă o varietate marcată de abundența floristică semnificativă a 
dicotiledonatelor cu flori, adesea complexă și stratificată. În condiții eutrofe 
această diversitate este puternic diminuată și generează faciesuri cu graminee 
pauciflore. 

10. Specii 
caracteristice 

Cf. GAFTA & MOUNTFORD (2008):  
Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens subsp. flavescens, Pimpinella 
major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, Tragopogon 
pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis, Campanula patula, Leontodon hispidus ș.a. 
Cf. 
(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013/Mem
ber_State_Deliveries...): Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Alopecurus 
arundinaceus.  
Cf. DONIȚĂ et al. (2005, p. 175) 
 speciile edificatoare pentru monitorizarea habitatului: Arrhenatherum elatius, 
Dactylis glomerata, Lotus corniculatus,  
 și speciile caracteristice: Arrhenatherum elatius, Cerastium holosteoides, 
Trisetum flavescens.  
NB: speciile Alopecurus pratensis și Sanguisorba officinalis, deși apar în 
denumirea habitatului nu sunt date ca specii edificatoare de sursele 
bibliografice curente și oficiale.  
COLDEA et al. (2012, p. 222), consideră ca specii caracteristice asociației 
edificatoare pe Arrhenatherum elatius (și edificatoare, în același timp), 
Dactylis glomerata, Geranium pratense.  
CHIFU et al. (2014, p. 548), consideră apecii caracteristice ale asociației 
edificatoare pe Arrhenatherum elatius și Pastinaca sativa ssp. sylvestris. 
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11. Fotografii 

 
Habitatul 6510 în zona Ciocănești – Parc, Foto Ioana Simion 

 
Habitatul 6510 în zona Ciocănești – Parc, Foto Ioana Simion 

 
                     Pajiștea nord Piscicola Ciocănești, Foto Ioana Simion 
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B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Codul unic al tipului de 

habitat 
6510 

2.  Statutul de prezenţă 
[spaţial]  

izolat 

3.  Statutul de prezenţă 
[management] 

natural 

4.  Suprafaţa tipului de 
habitat 

Max  0,5% x 11521 ha = 57,605 ha – conform formularului 
standardș  
Min 10 ha – conform măsurătorilor din teren.  

5.  Perioada de colectare a 
datelor din teren 

Aprilie 2018 - martie  2019 

6.  Distribuţia tipului de 
habitat [descriere] 

- în localitatea Ciocănești, în Parcul din nord-estul Piscicola 
Ciocănești de-a lungul părții nordice a canalului (coord. 
carteziene: x = 665011, y = 301606 → x = 665405, y = 301624); 
- pajiștea din nordul Piscicola Ciocănești, între canal și lac (coord. 
carteziene, punct central: x = 664160, y = 301707) 

7.  Distribuţia tipului de 
habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat 6510 este prezentată în Anexe. 
 

8.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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II. INVENTARIEREA ŞI CARTAREA SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR ȘI 
NAȚIONAL 

 
În cuprinsul Formularului standard al sitului Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - 

Chiciu este listată o specie de mamifere de importanţă comunitară – Lutra lutra, două specii de 
amfibieni - Bombina bombina și Triturus dobrogicus, o specie de reptilă - Emys orbicularis și 13 
specii de pești - Cobitis taenia, Gobio kessleri, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri, Zingel 
zingel, Alosa immaculata, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, Pelecus cultratus, Aspius 
aspius, Gymnocephalus baloni, Misgurnus fossilis, Zingel streber, (specii incluse în Anexa II a 
Directivei Consiliului 92/43/CEE, Directiva Habitate). Suplimentar, vor fi tratate speciile de 
importanță comunitară și națională, listate la Fișa rezervației Ostrovul Haralambie: 
- amfibieni: Hyla arborea  
- pasari: Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Ardea cinerea, 
Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Plegadis 
falcinellus, Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta rufina, Oxyura 
leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco cherrug, Falco 
peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Gallinula chloropus, Rallus aquaticus, Gallinula 
chloropus, Haemantopus ostralegus, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus 
vanellus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus canus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, 
Sterna hirundo, Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, Athene 
noctua, Strix aluco, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa epops, 
Dendrocopos major, Dendrocopos minor, Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla flava, Lanius 
excubitor, Erithacus rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus oriolus, Corvus corax. 

 
 

II.1. Specii de mamifere  (Lutra lutra) 

 
II.1.1. Analiza critică a referințelor bibliografice representative privitoare la specia Lutra lutra 
 

Nr. 
crt. 

Detalii referinta bibliografica 

1.  Andreescu, I., St. Torcea, D. Murariu, 1979 -Contribution a la comaissance de la faune de 
mammiferes de departements d'Ilfov et de Teleorman (Roumanie). Travaux du Museum 
d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 20 (1): 499-5 11.  

2.  Bouroș, G. 2014. Feeding habits of the eurasian otters Lutra lutra, living in Putna Vrancea 
Natural Park in the Eastern Carpathians, Romania. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, 
Seria Ştiinţele Vieţii, 24 (3), 317 – 322. 

3.  Bouroș, G. 2014. New data on presence and distribution of the otter (Lutra lutra) in two 
Natura 2000 Special Areas of Conservation (SAC) from Iasi County (Romania). Scientific 
Annals of the Danube Delta Institute, Tulcea Romania, 20, 3 – 10 

4.  Bouroș, G. 2015. Assessing small hydropower plants impact on Eurasian otter. Case 
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study: the Buzău River, Romania. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia, LX (1), 
119 - 135. 

5.  Bouroș, G. 2017. Studiu comparativ privind biologia și ecologia vidrei – Lutra lutra (L., 
1758) în două arii protejate diferite din estul României. Universitatea din București, 
Facultatea de Biologie, Teză de doctorat. 

6.  Bouroș, G., 2014. Status of the European otter (Lutra lutra Linnaeus, 1758) in Romania, 
Romanian Journal of Biology - Zoology, Academia Română, Institutul de Biologie, 
VOLUME 59, no. 1, 75 – 86 

7.  Ionescu, O. & Ionescu, G. 1994. The otter from the Danube Delta to the Carpathian 
Mountains in Romania, Seminar on the Conservation of the European Otter (Lutra lutra), 
Leeuwarden, the Netherlands, Council of Europe, Strasbourg,  7-11 June  1994. 74 - 76. 

8.  Murariu D. (1989) Les mammifères de la zone du cours inférieur de la rivière Ialomiţa 
(Roumanie), Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 30: 247-256 

9.  Murariu D. (2005), The state of the mammals (Mammalia) along the Danube, between 
Gârla Mare and Călăraşi (Romania), Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 48: 427 – 445 

10.  Murariu D., Torcea Ș, Adreescu I., (1982) Recherches sur les mammifères de la Plaine 
Roumaine (entre la Ialomiţa et l'Olt), Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 24: 233-245  

 
 
II.1.2. Metodologia utilizată 
 
Context: 
Populația de vidră a înregistrat un declin continuu în secolul XX, prezența speciei fiind limitată la 
areale mici în Europa de vest și centrală iar în estul Europei există puține informații istorice 
referitoare la distribuția și abundența acestei specii (Chanin 2003). 
Printre cauzele acestui declin populațional se numără: distrugerea și înlocuirea habitatului riparian, 
reducerea cantităților de hrană prin poluarea râurilor cu diverși compuși chimici, vânătoarea și 
persecutarea de către oameni, ce o consideră un dăunător din pricina prădării resurselor piscicole 
(Prigoni, 2005). 
În Romania, initial, vidra ocupa habitatele acvatice ce dispuneau de resurse bogate de hrană (pește, 
crustacee și amfibieni), distribuția sa acoperind atât zonele montane cât și cele de deal sau campie. 
Dezvoltarea economică a României din perioada socialistă, a dus la un declin populațional al speciei 
vidră, prin apariția numeroaselor surse poluatoare precum: marile combinate chimice, agricultura 
industrializată, efectul negativ fiind sporit de lipsa unui interes real în protecția și conservarea 
diversității biologice. Fapt ce a condus la deteriorarea serioasă a calității fizico – chimice a apelor 
interioare. Numeroase râuri și pâraie din România au devenit impropii vieții și faunei de 
nevertebrate, implicit a celei piscicole. Astfel arealul de distribuție a vidrei a fost restrâns simțitor la 
nivelul țării noastre. Începând cu anii 1990 numeroase surse de poluare au disparut datorită adoptării 
unor tehnologii prietenoase cu mediul sau datorită opririi procesului de producție, ceea ce a dus la 
refacerea naturală a habitatelor și biocenozelor afectate. 
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Repopularea naturală cu pește, crustacee și amfibieni a determinat creșterea numerică și extinderea 
treptată a populației de vidră din Romania. 
Evaluarea si monitorizarea speciei vidră are o justificare mare atunci când există o replicatibilitate în 
mai multe situri și mai ales dacă metodele sunt repetate la intervale regulate. 
De fapt, estimarea populaţiei unei specii reprezintă prima etapă, fiind informaţia de nivel 0. Etapa a 
doua, constă în monitorizarea pe termen mediu (minim 5 ani) a aceleiaşi populaţii, utilizând metode 
similare, pentru a permite colectarea unui set de date distribuit atât în timp cât şi în spaţiu. Etapa a 
treia este reprezentată de o noua aplicare a metodelor de estimare, îmbunătăţite ţinând cont de 
fidelitatea datelor obţinute în programul de monitorizare. În fapt a treia etapă reprezintă 
perfecţiononarea sistemului de estimare, plecând de la stabilirea obiectivelor, modul de aplicare şi 
până la interpretarea datelor, urmărindu-se obţinerea unui set de date cât mai complex. 
Aplicarea unor măsuri de conservare a speciei vidră, nu poate fi considerate ca adecvate fără o 
estimare a mărimii populaţiei care utilizeză situl. În ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu, 
evaluarea și monitorizarea speciei vidră, este necesară pentru atingerea obiectivelor de management 
la doua nivele diferite : 

(1) stabilirea nivelului minim al populaţiei de vidră prezentă în sit, şi  
(2) evoluția pe termen lung a populaţiei, statutul de conservare al speciei şi stabilirea unui 

management eficient. 
 
 
II.1.1.1. Date privind specia țintă: 
Vidra euroasiatică (Lutra lutra L.,1758) aparține familiei Mustelidae, ordinul Carnivora și poate fi 
întâlnită în Europa, Asia (cu excepția insulelor din sud-est) și nordul extrem al Africii. 
Caracteristici morfo-biometrice ale vidrei în Romania. Trupul său este adaptat legilor 
hidrodinamicii, la fel și coada, groasă la bază ce se subțiază spre vârf, utilizată la înaintat și cârmit. 
Degetele sunt unite de o membrană interdigitală, ajutând foarte mult la înot și propulsat. Capul mic 
cu o formă hidrodinamică face mult mai facilă înaintarea pe sub apă. Greutatea unui mascul este în 
general de 6-8 kg pe când femela cântarește aproximativ 4-5 kg (Jedrzejewski, 2010 et. al). Acest 
mustelid poate ajunge la dimensiuni de până la 1 metru și jumătate lungime și la o greutate de 15 
kilograme. Urechile mici sunt adaptate vieții acvatice, fiind prevăzute cu două pliuri ce le acoperă 
atunci când vidra pătrunde în apă sau că ochii sunt adaptați, putând vedea în apă. Blana are o culoare 
generală de castaniu închis, mai deschisă ca nuanță pe pântec și ceva mai surie pe partea din față a 
capului, iarna blana este mai deasă și mai lucioasă. (Manolache 1977 et. al) 
Biotop. Prezența vidrei este strâns legată de existența resurselor de hrană. În Romania vidra este 
răspândită în întreaga țară, cu deosebire în lacurile și văile apelor mari, dar mai ales în bălțile și 
Delta Dunării (Brehm, 1964). Existența locurilor bogate în pește, atrage vidra până sus la munte, la 
peste 1500 de metri, în preajma pâraielor cu păstrăvi. Uneori, în căutarea locurilor prielnice, trece 
cumpăna apelor, peste creasta munților. 
Principalul sortiment de hrană pentru vidră îl reprezintă peștele de toate formele și mărimile, căci se 
încumetă să atace și pește mare pe care, după ce îl răpune, îl scoate pe mal, depozitându-l într-un loc 
anume sub o piatră sau un buștean, unde îl poate păstra multă vreme, apoi mănâncă doar părțile bune 
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din el. De obicei alege partea sângerie de la bronchiile peștelui și carnea fără oase a spatelui, restul 
lăsându-l pentru alții. În afara peștelui, vidra mănâncă raci, amfibieni, melci, păsări și șoareci de apă. 
(Manolache 1977 et. al) 
Reproducerea. Vidrele ca și alte mustelide, au un sistem reproductiv poligam bazat pe 
teritorialitatea ambelor sexe. În interiorul teritoriului său, masculul controlează de la una la mai 
multe femele. Vidrele se pot reproduce pe tot parcursul anului iar puii se pot naște atât iarna cât și 
vara, dar femelele pot da viață la pui în general o dată la doi ani. Vidra are o gestatie prelungită 
(diapauza embrionară) și naște de la 2 la 4 pui, care vor sta în preajma ei pentru un an sau mai mult 
(Jedrzejewski, 2010 et. al). 
 
II.1.1.2. Recunoaşterea semnelor de prezență ale vidrei: 
Evaluarea și monitorizarea vidrei (Lutra lutra) se bazează în general pe identificarea de excremente, 
urme, jeleu anal sau alte semne ce indică prezența speciei. De aceea consider ca este necesar sa 
facem cunoscut modul în care aceste semne de prezență arată și locurile în care ele pot fi găsite cel 
mai des. 
Locuri în care să cauți semne de prezență ale vidrei. Vidra, fiind un mamifer acvatic, frecventează 
zonele umede și habitatele ripariene din ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu. 
De accea semnele de prezență lăsate de vidră se vor căuta în aceste zone umede preferate de vidră. 
Conform figurii 3, urmele lăsate de vidră vor fi căutate în anumite locuri, utilizate în timpul 
activităților zilnice. 
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                                 Fig. 3 - Locuri în care pot fi gasite semne de prezență ale vidrei 
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Urmele. Labele anterioare și posterioare imprimate de către vidră pe suprafețe cu mâl, noroi, nisip 
sau zăpadă pot fi întâlnite pe malurile apelor. În funcție de dimensiunile urmelor se poate recunoaște 
vârsta și sexul individului, astfel: < 5.0 cm - pui/juvenil, 6.0–7.0 cm - femelă adultă, > 7.0 cm - 
mascul adult (Ottino and Giller, 2004). Urmele de vidră pot fi observate pe tot parcursul anului atat 
iarna când este prezent stratul de zăpadă cât și toamna, vara și primăvara pe malurile cu nisip, pietriș 
fin, mâl sau noroi ale râurilor. 
Urmele de vidră sunt ușor de identificat, datorită membranei interdigitale ce unește cele 5 degete, 
urmele pot fi confundate ușor cu cele ale nurcii europene (Mustela lutreola) însă acestea au 
dimensiuni mai mici și degetele mai ascuțite, nu rotunjite precum cele de vidră. 

  
              Fig. 4 - Urma de vidră                             Fig. 5 - Reprezentare a urmelor de vidră față-spate 
 
Excrementele și jeleul anal. Cel mai ușor de identificat într-un habitat populat cu vidră sunt 
excrementele deoarece acestea se pastrează timp îndelungat în areal, în perioadele fără precipitații. 
În funcție de perioada studiului conținutul și forma excrementelor variază, fapt datorat dietei ce 
variază de la un sezon la altul. Lăsăturile de vidră conțin în cea mai mare parte oase și vertebre de 
pește și amfibieni însă mai pot fi indentificate și rămașițe de melci, coleoptere, șoareci etc. 
Majoritatea excrementelor sunt întâlnite sub poduri, pe pietre ieșite în relief, pe promontorii, movile, 
ziduri din beton și pot fi recunoscute ușor după puternicul miros de pește. 
Excrementele sunt utilizate și pentru a marca teritoriul, cu acest scop însă, vidra marchează mai des 
cu jeleul anal, ușor de recunoscut prin faptul că nu conține vertebre sau resturi din prada mâncată. În 
general vidrele sunt fidele locurilor de defecare, astfel în anumite puncte se formează adevărate 
latrine. 
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      Fig. 6 - Excremente și Jeleu anal – vidră                           Fig. 7 - Excrement – vidră 
 

                              
              Fig.8  - Latrină de vidră sub un pod                      Fig. 9 - Urme de vidră pe zăpadă 
 
Alte semne de prezență. În timpul activităților zilnice, vidra poate lăsa și alte semne de prezență 
într-un anumit areal. Primăvara mai ales, vidra obișnuiește sa prădeze siturile de reproducere pentru 
amfibieni, în perioada când aceștia depun ponta, astfel sunt înșirați pe marginile acestor bălți, zeci de 
resturi de amfibieni. Pe tot timpul anului pot fi observate, carcase de pești pradați, pe malurile 
apelor, autoarea acestor semne fiind tot vidra. 
Iarna pot fi observate urmele lăsate de vidră și de coada acesteia iar când zăpada este mai mare se 
observă adevărate șanțuri în zăpadă, produse de vidră, alunecând pe zăpadă. Tot iarna pot fi 
observate tuneluri pe sub zapadă și mici copci în gheață, utilizate pentru acumularea necesarului de 
hrană, vânatoarea pe sub gheață. 
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     Fig.10 - Copcă și tunel prin zăpadă – vidră            Fig. 11 - Resturi de amfibieni prădați de vidră 
 
Vizuinele de vidră sunt ușor de reperat datorită latrinelor din apropierea acestora, de obicei ele sunt 
săpate în malurile puternic fixate de rădacinile arborilor. Vizuinele au de obicei două intrări, una 
aeriană și una subacvatică. 
În arealul utilizat de vidră pot fi observate în zonele cu iarba mare și deasă mici culoare, având 
forma unui tunel, ce sunt utilizate de vidră. Tot în aceste zone putem observa locuri utilizate de vidră 
pentru a își usca blana și pentru odihnă, de obicei acestea sunt lipsite de vegetație și au prezent un 
substrat nisipos. 
 
II.1.1.3. Generalităţi privind tehnicile de evaluare și monitorizare propuse 
Evaluarea și monitorizarea efectivelor de vidră poate fi realizată prin diferite metode pe glob, însă nu 
toate pot fi utilizate la nivel național, regional sau local. Multe dintre ele trebuiesc adaptate la nivelul 
de studiu necesar. Spre exemplu în zonele antropizate metoda observațiilor directe nu poate fi 
utilizată datorită adaptării vidrei la o activitate nocturnă, pe când în areale extinse unde prezența 
omului nu este continuă, vidrele au o activitate diurnă și pot fi studiate cu ușurință, nefiind intimidate 
de prezența observatorului.  
Pentru evaluarea și monitorizarea speciei vidră în ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu am optat 
pentru doua metode non-invazive, adaptate conform resursei umane și logistice disponibile, mărimea 
populațiilor estimate anterior și de configurația reliefului din punct de vedere al accesibilității. Prin 
alegerea unor metode de evaluare și monitorizare non-invazive am dorit să nu supunem la stres 
exemplarele monitorizate, riscând chiar decesul animalelor prin captură, introducere de substanțe 
străine în corpul speciei, etc.  
În plus, metodele de cercetare non-invazive pot oferi date de calitate superioară, pentru a modela 
ocuparea habitatelor, estimarea modului de distribuţie a populaţiilor, abundenţa şi pentru a realiza 
alte obiective ecologice (Long, 2008). 
Pentru unele cercetări, specia ţintă şi obiectivele primare necesită îmbinarea mai multor metode non-
invazive. Metode de cercetare multiple pot fi combinate pentru a satisface obiective sigure pentru 
specia ţintă, când o singură metodă este insuficientă pentu a colecta datele adecvate. 
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II.1.1.4. Evaluarea și monitorizarea speciei de interes comunitar vidră 
Scopul si obiectivele evaluării și monitorizării: 
Evaluarea populației de Lutra lutra a avut ca scop estimarea mărimii populației în arealul ocupat de 
ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu și identificarea gradului de ocupare/utilizare a diferitelor 
tipuri de habitate caracteristice acestei arii protejate. De asemenea, activitatea de evaluare încearcă 
să raspundă și unor întrebări legate de structura și dinamica populației acestei specii. 
Metodele ce vor fi descrise sunt eficiente şi aplicabile pentru studiile ce au ca obiectiv detectarea 
unui număr cât mai mare de exemplare de vidră pe un areal prestabilit. 
Folosind o metodă adecvată, datele culese permit supraveghetorilor să descrie distribuţia şi 
abundenţa speciilor, pe arii extinse. În plus, dacă cercetările sunt conduse în mod repetat de-a lungul 
timpului, schimbările în statutul populaţiei de vidră pot fi monitorizate (Long, 2008). 
 
Scopul acestor metode propuse a fost de a evalua apariţia şi distribuţia speciei, de a evalua 
abundenţa relativă, de a estima abundenţa absolută şi monitorizarea speciei dintr-un perimetru 
stabilit, fără a interacţiona cu aceasta şi fără ai perturba modul de viaţă. 
 
Obiective: 

� Estimarea mărimii populației de vidră (Lutra lutra) din ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - 
Chiciu; 

� Obținerea datelor referitoare la gradul de ocupare/utilizare al diferitelor tipuri de habitate; 
� Evaluarea dinamicii și structurii populației de vidră din ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - 

Chiciu; 
� Evaluarea stării de conservare a speciei vidră din ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu. 

O altă categorie de obiective ale cercetărilor, definite ca obiective secundare, pot fi atinse prin 
colectarea datelor adiţionale sau conducând analize suplimentare. Obiectivele secundare includ 
caracterizarea dietei sau comportamentului speciei, estimarea ratei de supravieţuire, evaluarea 
migrării populaţiilor, evaluarea potențialului trofic, evaluarea productivității speciei, evaluarea 
impactului antropic asupra speciei. 
 
Metode de evaluare și monitorizare a populației de vidră propuse:  
Metoda Transectelor (Standard Method): 
Descrierea Metodei 

Tehnica de studiu utilizată a urmat liniile directoare a metodei standard pentru studierea vidrelor 
recomandată de IUCN/SSC Otter Specialist Group (Reuther et al. 2000). Astfel râurile si corpurile 
de apă din cadrul limitelor ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu, au fost împărțite în griduri de 5 
km reprezentând, situri de observare. Astfel, 600 m din fiecare sit de observare au fost investigați în 
căutarea semnelor de prezență, în cazurile în care au fost identificate semne de prezență a vidrei 
acestea au fost inregistrate in formularul de teren, continuandu-se cautarea, situl fiind declarat 
pozitiv iar în caz contrar, negativ. Punctele unde prezența vidrei a fost considerată certă au fost 
divizate în două categorii (permanentă sau întamplătoare), în funcție de vechimea semnelor de 
prezență (Reuther et al. 2000). 
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S-au efectuat observații cu repetiție pentru a se evita lipsa datelor datorită unor cauze întâmplătoare 
(ex. perioade cu viituri care determină ștergerea urmelor de prezență, zăpezi foarte mari , viscol, 
etc.). 
 
Etape în implementarea metodei:  

Planificarea 

În vederea măsurării abundenței relative și cartării distribuției vidrei în ROSCI0131 Oltenița - 
Mostiștea - Chiciu s-au stabilit randomizat 32 de transecte prin lunca și bălțile Berzei, Gârla Mare, 
Mostiștei și Dunării, astfel încât locațiile transectelor să acopere o suprafață cât mai mare din arealul 
ariei protejate. 
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Fig. 12 - Harta distribuției gridurilor de 5x5 km în interiorul cărora au fost parcurse transectele de 

600 m la nivelul ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea – Chiciu 
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Transectele cu lungimea de 600 de metri au fost parcurse la picior de către unul sau doi observatori, 
iar semnele de prezență identificate au fost introduse în fișele de teren.  

Fișă de Observație Transect 600 m 
VIDRĂ (Lutra lutra) 

Data_________________    Fond cinegetic___________________________ cod 
transect_____________ Zapada____cm / Noroi 
Operator__________________Hidronim__________________ GPS __________ 
Urme pe sau lângă transect 

Coordonate 
Dimensiune 
urmă  

Vechime 
urmă 

 Substrat 
Habitat 
  

Observații 
 X Y latime Lung. 

              
                
        
        
        
        
                 
        
        
                 
Alte semne ale prezenței vidrei 

Coordonate Pe transect 
Tip semn 
(excremente, carcase 
prădate, vizuine, etc.) 

Observații 
 X Y  da/nu 

          
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Obs. Dimensiunile se vor măsura din 0,5 în 0,5 cm 
Vechimea se estimează în intervalele: 0-6 ore, 6-12 ore, 12-18 ore, 18-24 ore, peste 24 ore. 
Habitat (la distanța maximă de 100 m): Plaje de Nisip – PN, Pădure Foioase Tânăra/Matură/Bătrână 
– PFT/M/B, , Mlaştini – M, Pajişti Naturale Stepe– PNS,  Păşuni – P, Culturi Agricole – CA, Păduri 
în Tranziţie – PT, Stuf-Papura – SP,  
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Condiții meteo-hidrologice: nivelul apei______, Temperatură________°C 
Precipitații_______________ 
Impact 
antropic:_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
___ 
Ora începerii transectului ________________, Ora terminării 
transectului_________________________ 
Probleme la parcurgere transect și înregistrare date 
___________________________________________ 
 
 
Perioada de implementare: 

Pentru rezultate obiective, metoda trebuie să acopere în timp un sezon întreg, respectiv ciclul de 
viaţă anual al indivizilor ce formează populaţia ţintă. Pentru aceasta s-au propus și realizat trei 
sesiuni pe an, fiecare sesiune având maxim 10 de zile. 

Oct
. 

  

 

Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. April. Mai Iun. Iul. Aug. 

           
 
Metoda de lucru/colectarea datelor: 

 
Rezultatele metodei depind de următorii factori: 

• standardizarea modului de lucru. 

• înregistrarea şi centralizarea datelor. 

• analiza datelor. 
 
Etape în cadrul fiecărei sesiuni: 
Pasul 1. Pregătirea echipamentelor şi accesorilor, stabilirea mijlocelor de transport ce vor fi utilizate; 
Pasul 2. Programarea perioadelor de parcurgere a fiecărui transect, realizarea instructajului asupra 
modului de lucru. 
Pasul 3. Activitatea efectivă de parcurgere a transectelor, de către echipele desemnate. 
Ţinând cont de etologia speciilor se recomandă ca activităţiile de teren să înceapă in zori şi să se 
termine la apusul soarelui, în acest mod creându-se premisa posibilităţii identificării vizuale a 
indivizilor. 
 
Pe teren, s-au identificat următoarele: 

• urmele de vidră. 

• fiecare urmă identificată este măsurată şi înregistrate coordonatele. 

• excrementele de vidră ce vor fi numărate și datate. 
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• în formularul de teren s-a înregistrat orice altă urmă identificată în teren - vizuini, jeleu anal, 
carcase de amfibieni și pești, dâre în zăpadă, copcă, poteci în iarbă, locuri de uscare și odihnă 
etc.. Aceste semne au fost, de asemenea înregistrate cu coordonate sau cu repere (distanţă, 
orientare, etc. ), în funcţie de prima observare a urmelor sau semnelor. 

• în formulare s-a înregistrat și efortul făcut pentru parcurgerea drumului indiferent dacă a fost 
parcurs motorizat sau pe jos. 

 
Stocarea şi prelucrarea datelor 

La finalul sesiunii de transecte, datele au fost stocate de un operator într-o bază de date GIS, 
urmărind dezvoltarea unei tabele de atribute pentru specia vidră. Acelaşi operator asigură cartarea 
distribuţiei urmelor înregistrate, prin folosirea unui sistem informatic de prelucrare a datelor 
geografice. Centralizarea datelor poate conduce la constatarea unor eventuale lipsuri în cadrul 
completării formularelor sau la apariţia unor neclarităţăţi privind distribuţia indivizilor. Aceste 
probleme au fost analizate în comun cu echipele de teren, înregistrăriile neconcludente fiind 
eliminate. 
Toate înregistrările sunt păstrate atât pe hărtie cât şi în format electronic. 
 
Interpretarea și analiza datelor 

În cazul folosirii metodei descrise, analiza datelor s-a realizat statistic. Fiecare transect de 600 de m 
de pe marginea unei ape este corespondentul a unui grid de 5x5 km din corpul de apă. Astfel dacă în 
cei 600 de metri de transect parcurs nu s-a putut identifica nici un semn de prezență, situl va fi 
declarat negativ, precum și întregul grid de 5x5 km. Datele obţinute pe teren au fost asimilate 
atributelor fiecărei înregistrări, la sfârşitul sezonului de colectare a datelor (după trei sesiuni de 
transecte). Utilizând softuri de analiză a datelor spaţiale, au fost identificate în primă fază distribuția 
speciei vidră la nivelul ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea – Chiciu și abundența relativă a speciei de 
vidră din cuprinsul sitului. 
Toate înregistrările au fost analizate şi s-a urmărit creionarea suprafeţei ocupate de fiecare individ 
sau grup de indivizi în parte. 
 
La finalul acţiunii de interpretare, datele obţinute au fost diferenţiate după cum urmează: 

� Distribuţia vidrei în cadrul zonei studiate, fiecare individ primind un cod; 
� Numărul de indivizi din sit; 
� Zonele fără prezenţă identificată a vidrei au fost considerate zone negative, însă ele vor fi 

incluse în programul de monitorizare; 
� După urmele de femele cu pui s-a putut identifica arealul ocupat de femele; 
� Distribuţia spațială a populației de vidră în cadrul reţelei hidrografice, pe sectoare de râu sau 

bălţi pozitive (prezență vidră) sau negative (absență vidră). 
� S-au obţinut informaţii asupra structurii pe vârste și sexe a populaţiei speciei vidră. 
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II.1.2.  Evaluarea speciei Lutra lutra 
 

1355 Lutra lutra (vidră) 
 

A. Date generale ale speciei 
Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS 1355 
2 Denumirea ştiințifică Lutra lutra 
3 Denumirea populară Română: Vidră 

Engleză: Eurasian otter 
4 Descrierea speciei Vidra euroasiatică (Lutra lutra L.,1758) aparține familiei Mustelidae, 

ordinul Carnivora și poate fi întâlnită în Europa, Asia (cu excepția 
insulelor din sud-est) și nordul extrem al Africii. 
Vidra este un mamifer adaptat la viaţa acvatică și se regăseşte in toate 
bazinele hidrografice majore din Romania.  
Caracteristici morfo-biometrice ale vidrei în Romania. Trupul său este 
adaptat legilor hidrodinamicii, la fel și coada, groasă la bază ce se 
subțiază spre vârf, utilizată la înaintat și cârmit. Degetele sunt unite de o 
membrană interdigitală, ajutând foarte mult la înot și propulsat. Capul 
mic cu o formă hidrodinamică face mult mai facilă înaintarea pe sub apă. 
Greutatea unui mascul este în general de 6-8 kg pe când femela cântarește 
aproximativ 4-5 kg (Jedrzejewski, 2010 et. al). Acest mustelid poate 
ajunge la dimensiuni de până la 1 metru și jumătate lungime și la o 
greutate de 15 kilograme. Urechile mici sunt adaptate vieții acvatice, fiind 
prevăzute cu două pliuri ce le acoperă atunci când vidra pătrunde în apă 
sau că ochii sunt adaptați, putând vedea în apă. Blana are o culoare 
generală de castaniu închis, mai deschisă ca nuanță pe pântec și ceva mai 
surie pe partea din față a capului, iarna blana este mai deasă și mai 
lucioasă.  (Manolache 1977 et. al)   
Reproducerea. Vidrele ca și alte mustelide, au un sistem reproductiv 
poligam bazat pe teritorialitatea ambelor sexe. În interiorul teritoriului 
său, masculul controlează de la una la mai multe femele. Vidrele se pot 
reproduce pe tot parcursul anului iar puii se pot naște atât iarna cât și 
vara, dar femelele pot da viață la pui în general o dată la doi ani. Vidra 
are o gestație prelungită (diapauza embrionară) și naște de la 2 la 4 pui, 
care vor sta în preajma ei pentru un an sau mai mult  (Jedrzejewski, 2010 
et. al). 

5 Perioade critice În perioada rece, vidra poate fi afectată de accesibilitatea la sursele 
disponibile de hrană, iar, în perioada de reproducere (nașterea puilor până 
la înțărcare) de asemenea poate fi vulnerabilă – afectată de atacul 
prădătorilor – câini hoinari în special, dar şi de eventualii braconieri sau 
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pescari. 
6 Cerințe de habitat Prezența vidrei este strâns legată de existența resurselor de hrană. În 

Romania vidra este răspândită în întreaga țară, cu deosebire în lacurile și 
văile apelor mari, dar mai ales în bălțile și Delta Dunării (Brehm, 1964). 
Existența locurilor bogate în pește, atrage vidra până sus la munte, la 
peste 1500 de metri, în preajma pâraielor cu păstrăvi. Uneori, în căutarea 
locurilor prielnice, trece cumpăna apelor, peste creasta munților. 
Dieta. Principalul sortiment de hrană pentru vidră îl reprezintă peștele de 
toate formele și mărimile, căci se încumetă să atace și pește mare pe care, 
după ce îl răpune, îl scoate pe mal, depozitându-l într-un loc anume sub o 
piatră sau un buștean, unde îl poate păstra multă vreme, apoi mănâncă 
doar părțile bune din el. De obicei alege partea sângerie de la bronchiile 
peștelui și carnea fără oase a spatelui, restul lăsându-l pentru alții. În afara 
peștelui, vidra mănâncă raci, amfibieni, melci, păsări și șoareci de apă. 
(Manolache 1977 et. al).   

7 Fotografii 

      
                                           Mascul Lutra lutra  
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Urme de vidră (față – spate) pe malul Bălții Mostiștea din ROSCI0131 

Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

 
Excrement de vidră pe malul fluviului Dunărea în Pădurea Ciocănești din 

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
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Habitat optim pentru vidră pe fluviul Dunărea din ROSCI0131 Oltenița-

Mostiștea-Chiciu 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1. Specia 1355 – Lutra lutra, prezentă în anexele II şi IV ale Directivei Habitate, 

respectiv anexele 3 şi 4a din Legea 49/2011 
Vidra este o specie strict protejată în temeiul legislației internaționale și 
diferite convenții. Acesta este listată în anexa I a CITES, Anexa II al 
Convenției de la Berna și Anexa I din Convenția de la Bonn (Convenția 
privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS), care 
recomandă cel mai înalt grad de protecție a acesteia. 

2. Informații specifice 
speciei 

Vidra (Lutra lutra L.) este un carnivor amfibiu situat în vârful lanţului 
trofic, fiind un indicator pentru calitatea habitatului său. Habitatul 
(preferat) este format din: habitate ripariene stratificate şi sisteme acvatice 
ce conţin peşti şi amfibieni. Vidra este o specie euritropă: este întâlnită în 
toate tipurile de biotopuri acvatice (apă dulce) şi în biotopurile semi-
acvatice (malul mării, lacuri, râuri, pâraie şi 
iazuri, inclusiv maluri şi insule). Utilizarea arealului este în mare măsură 
determinată de abundenţa de pradă. Vidra foloseşte diferite surse de hrană 
de dimensiuni variabile găsite în sau la locurile cu apă, dar este, în 
principal (până la 80%) o specie piscivoră. 
Foarte caracteristic pentru vidră este varietatea mare a arealului său, în 
funcţie de tipul de habitat, acesta variază între 1 şi 57 km2. Mai ales 
regiunea malului (zona riverană) apelor este de o mare importanţă. Acest 
lucru poate fi ilustrat prin considerarea ecologiei acesteia în raport cu 
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factorii de supravieţuire. Speranţa de viaţă a vidrei este de aproximativ 3-4 
ani, care este considerată extrem de scăzută. Vidrele sunt, în general, 
timide şi trăiesc ascunse, solitare - cea mai mare parte din viaţă. 
În timpul zilei, vidrele depind de adăposturi şi vizuini. Per individ, 
numărul acestor locuri din teritoriul unei vidre pot ajunge până la 30. 
Numai locurile cele mai sigure şi inaccesibile sunt folosite pentru 
reproducere. Vizuinile natale se găsesc departe de cursurile principale de 
apă şi de locurile importante de hrănire. Vidra eurasiatică poate tolera o 
gamă largă de temperatură, atâta timp cât dispune de protecţie faţă de soare 
şi de vreme rea, în timpul petrecut în afara vizuinii. Activităţile din 
interiorul adăpostului ar trebui să ofere un gradient – o temperatură 
confortabilă – ce variază între 0 şi 24° C.    

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

rezident 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

larg răspândită 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6. Abundenţă  prezență certă 
7. Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – Martie 2019.  

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Observaţiile au fost realizate începând cu luna octombrie a anului 2017, 
majoritatea datelelor fiind colectate în interiorul ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu. Nu se cunosc informaţii complete anterioare acestei 
date, deoarece nu sau efectuat studii complexe în aria vizată de proiect. 
Datele cuprind informații de tipul prezenţă / absenţă pentru sit-urile 
inventariate, pe cursurile de apă din teritoriul SCI-ului. Inventarul 
reprezintă o căutare exhaustivă a tuturor semnelor de activitate ale vidrei şi 
orice alte indicii ale prezenței posibile, şi oferă o imagine de ansamblu a 
valorii relative a habitatului speciei, în contextul prezenţei vidrei şi în alte 
habitate din apropiere sau a altor părţi ale cursurilor de apă, şi, totodată 
nivelul aparent de utilizare a acestor zone de către vidre. O evaluare a fost 
de asemenea realizată, a locurilor de adăpost (odihnă) importante în 
diverse locuri din zona studiată.  
Habitatele favorabile sunt reprezentate de zonele umede, în special de-a 
lungul fluviului Dunăre, Balta Mostiștea, Iezerul Mostiștea, Lacul Gălățui 
și Balta Bașanca  dar și pe canale unde habitatele nu sunt optime pentru 
vidră, însă au fost identificate semne de prezență, pe canale precum: Gârla 
Mare, Privalu Botu Dunării și Canal Mostiștea. 

9. Distribuţia speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
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[harta distribuţiei]  
10. Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
II.2. Specii de amfibieni și reptile 

 
În cuprinsul Formularului standard al sitului Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - 

Chiciu sunt listate două specii de amfibieni de importanţă comunitară - Bombina bombina și Triturus 
dobrogicus și o specie de reptilă - Emys orbicularis, (specii incluse în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE, Directiva Habitate). Suplimentar, a fost tratată specia de amfibian Hylla 
arborea, specie prezentă la Formularul ariei naturale protejate IV.20. Ostrovul Haralambie, arie 
naturală inclusă în situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - Chiciu. 

Prezența şi starea lor de conservare favorabilă sunt deosebit de importante, deoarece 
amfibienii şi reptilele sunt consideraţi la ora actuală excelenţi indicatori ai calităţii mediului, fiind 
sensibili la modificările climatice dar şi la degradarea habitatului produsă de factorii antropogenetici. 

 
II.2.1. Analiza critică a referințelor bibliografice reprezentative privitoare la speciile de 
amfibieni și reptile vizate de proiect 

 
Cele mai recente sinteze privind distribuția herpetofaunei din România sunt Cogălniceanu și 

colab., 2013a, pentru amfibieni, și Cogălniceanu și colab., 2013b, pentru reptile. Ambele resurse 
integrează datele anterioare până la data publicării (Fuhn, 1960; Fuhn & Vancea, 1961; 
Cogălniceanu și colab., 2000a, Török, 2001, etc., inclusiv lucrările noastre – Iftime & Iftime, 2007), 
plasează punctele în careuri UTM georeferențiate de 5x5 km și specifică datele noi (după 1990) și 
cele vechi (înainte de 1990). Török și colab., 2013, dau de asemenea o sinteză a distribuției 
cunoscute, inclusiv ca urmare a propriilor eforturi de monitorizare, și recomandă locații pentru 
monitorizarea ulterioară. Dintre publicațiile ulterioare anului 2013, ar putea fi de oarecare interes 
pentru Sci Oltenița-Mostiștea-Chiciu Wielstra și colab., 2016 care raportează semnalări de T. 
dobrogicus din Bulgaria, pe malul opus al Dunării față de numitul SCI. 

 
Nr. 
crt. 

Detalii referință bibliografică Comentarii 

1.  
FUHN, I., 1960 – Amphibia. In: Fauna R.P.R., 14, 1, 
editura Academiei R.S.R., Bucureşti.  

Date vechi din zonă (Triturus 
dobrogicus, Oltenița) 

2.  
FUHN, I., VANCEA, ŞT., 1961 – Reptilia. In: Fauna 
R.P.R., 14, 2, Editura Academiei Române. Bucureşti.  

Date vechi din zonă (Emys 
orbicularis, Dorobanțu) 

3.  
COGĂLNICEANU, D, AIOANEI, F., MATEI, B. 
2000a – Amfibienii din România. Determinator. 

Sinteză, date noi din zonă 
(Triturus dobrogicus – aprox. 
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Editura Ars Docendi, Bucureşti, 100 pp.  
 

Spanțov; Bombina bombina – aprox. 
Oltenița și Spanțov; Hyla arborea – 
aprox. Oltenița). 

4.  

TÖRÖK , ZS., 2001 – Herpetological observations in 
the lower Danube area (Calafat-Călăraşi sector). 
Studii şi cercetări, Biologie, Universitatea din Bacău, 
6, 115-119 

Date noi din zonă (Bombina 
bombina, Oltenița; Hyla arborea, 
Chiciu, Ciocănești) 

5.  

IFTIME, A., IFTIME, O., 2007. Some records of the 
herpetofauna of the Danube floodplains in the Balta 
Ialomiţei area (Romania). Travaux du Museum 
National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, 50, 
273-281  

Date noi din zonă (Triturus 
dobrogicus, Bombina bombina, 
Hyla arborea, Călărași/Chiciu) 

6.  

COGĂLNICEANU, D., SZÉKELY, P., SAMOILĂ, 
C., IOSIF, R., TUDOR, M., PLĂIAŞU, R., 
STĂNESCU, F., ROZYLOWICZ, L., 2013a. 
Diversity and distribution of amphibians in Romania. 
ZooKeys, 296: 35-57.  

Sinteză, date din zonă 
(Triturus dobrogicus – aprox. 
Spanțov; Bombina bombina – aprox. 
Oltenița și Spanțov; Hyla arborea – 
aprox. Oltenița) considerate noi 
(după 1990) 

7.  

COGĂLNICEANU, D., ROZYLOWICZ, L. 
SZÉKELY, P., SAMOILĂ, C., STĂNESCU, F., 
TUDOR, M., SZÉKELY, D., IOSIF, R., 2013b. 
Diversity and distribution of reptiles in Romania. 
ZooKeys, 341: 49-76.  

Sinteză, fără date noi din zonă. 

8.  

TÖRÖK, ZS., GHIRA, I., SAS, I., ZAMFIRESCU, 
ȘT., 2013. Ghid sintetic de monitorizare a speciilor 
comunitare de reptile și amfibieni din România. Ed. 
Centrul de Informare Tehnologică „Delta Dunării”, 
Tulcea 

Sinteză, date noi/sugestii 
monitorizare locații din zonă (Emys 
orbicularis - Chiciu) 
 

9.  

WIELSTRA, B., VÖRÖS, J., ARNTZEN, J. W., 
2016. Is the Danube crested newt Triturus dobrogicus 
polytypic? A review and new nuclear DNA data. 
Amphibia-Reptilia, 37 (2): 167-177.  

Date noi din Bulgaria, privind T. 
dobrogicus, pe malul opus față de 
sit (Srebarna) 

 
 
II.2.2. Metodologia utilizată 
 

În situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu se realizează plan de 
management pentru două specii de amfibieni (Triturus dobrogicus, Bombina bombina) și una de 
reptilă (Emys orbicularis), și de asemenea pentru specia de amfibian Hyla arborea [Hyla (arborea) 
orientalis] în din rezervația natural inclusă IV. 20. Ostrovul Haralambie. Pentru cartare s-a folosit 
metoda transectului linear, cu numărătoarea exemplarelor întâlnite (Cogălniceanu, 1997) cu 
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variantele descrise, anume transectul vizual, transectul activ și transectul auditiv, cu combinații 
ale acestora. Transectul auditiv a fost aplicat în cazul speciilor menționate doar pentru Bombina 
bombina și Hyla (arborea) orientalis, la care, în perioada reproducerii, masculii cântă, putând fi 
reperați pe această cale. Transectele au fost realizate atât în perioada reproducerii, cât și în afara ei 
(perioada terestră); totuși în perioada reproducerii au fost înregistrate cele mai bune rezultate și, 
având în vedere că la aceste trei specii adulții nu se depărtează foarte mult de bazinele acvatice în 
care are loc reproducerea/acuplarea, rezultatele obținute în această perioadă stabilesc foarte bine 
locația populațiilor viabile din sit (vezi și Török și colab., 2013). 
 Transectul linear se realizează ziua, în cazul perioadei de reproducere și în habitate cu bună 
vizibilitate; el fiind suplimentat prin transecte nocturne, la lanternă, în cazurile în care transectul 
diurn nu a oferit rezultate bune (d. ex. la tritoni). Transectul pentru amfibieni are o lungime de circa 
100 m și o lățime de 2 m (Cogălniceanu, 1997); pentru Emys se recomandă 1000 m lungime și 5 m 
lățime (Török și colab., 2013).  
Pentru fiecare transect s-au notat următoarele: tipul de habitat (descriere, eventual foto); punct GPS; 
ora; caracteristicile meteorologice, inclusiv temperatura aerului; speciile Natura 2000 observate (nr. 
exemplare, vârsta, sexul etc.); reproducerea (dacă are loc, depunere pontă etc., succesul reproducerii, 
dacă poate fi apreciat); alte specii de amfibieni/reptile care coexistă; factori de impact negativ 
(inclusiv prezența de specii invazive care pot fi dăunătoare, dacă este cazul). 
 
Eşantionarea habitatului  
      Pentru realizarea inventarierii şi cartării speciilor de amfibieni vizate în primul rând au fost 
identificate şi inventariate habitatele umede. Această identificare s-a realizat prin consultarea în 
primă fază a materialelor cartografice, iar ulterior prin realizarea a diferite transecte în diferitele 
tipuri de habitate din sit. 
 Metoda transectelor este o metodă larg cunoscută şi folosită în inventarierea speciilor şi a habitatelor 
acestora. Prin această metodă folosim unităţi bine definite (de ex. arealul acoperit de transecte etc.), 
care de obicei sunt dispuse random în zona ţintă.  
       Pentru a obţine o distribuţie unitară a zonelor inventariate, s-a folosit reţeaua UTM de 2 x 2 km, 
(vezi figura 13). În cazurile în care grupe de pătrate sunt caracterizate de aceleaşi caracteristici ale 
mediului fizic (de exemplu prezenţa corpurilor de apă, altitudine, geomorfologie, expoziţie etc.) şi de 
existenţa şi proporţia similară a aceloraşi tipuri de habitate (de exemplu păduri, zone umede, păşuni, 
fânaţe etc.), inventarierea s-a realizat într-un număr mai mic de pătrate decât cel delimitat în prim 
pas, dar doar dacă acest teritoriu ales acoperă semnificativ arealul ţintă din punct de vedere statistic, 
pentru o estimare corectă a arealelor rămase în afara zonelor propriu-zis inventariate.  
 Descrierea pătratelor s-a realizat pe baza următoarelor caracteristici: 
• prezenţă corpuri de apă: 0 – nu, 1 – da; 
• altitudine: pătrate cu teritorii între diferite grupe de altitudini; 
• geomorfologie: 0 – platou, coamă + pantă, 1 – pantă, 2 – vale; 
• expoziţie: 0 – platou, N, NE, E, SE, S, SV, V, NV (în cazul văilor s-a urmărit direcţia văii 
principale); 
• prezență pășune/pădure: 1 – prezenţă pășune + tufăriş, 2 – pădure foioase, 3 – alte tipuri de 
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habitate naturale/agricole. 
 

 
Fig 13 : Situl ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și pătratele UTM de 2 x 2 km  

alese pentru inventariere. 
 

Au fost realizate fotografii ale habitatele in care au fost întâlnite speciile dar si urmele care 
indică prezența lor. Atunci când a fost posibil, s-au fotografiat exemplarele întâlnite. O atenție 
deosebită s-a acordat colectării corecte a datelor spațiale astfel: s-a utilizat un GPS Trimble Nomad 
Windows Mobile, care a permis colectarea din teren a datelor direct sub forma de baza de date 
geospațiale în extensie ESRI shapefile (.shp). Acesta este formatul cel mai utilizat în procesarea și 
reprezentarea grafică a datelor spațiale prin tehnici GIS și permite adăugarea tuturor informațiilor 
direct în teren, astfel evitându-se erorile de transcriere și post procesare în birou. Proiecția folosită a 
fost GCS_WGS_84 cu unitate de măsură în grade zecimale, datele urmând a fi reproiectate în 
proiecția metrică națională Stereo 70 într-un program de GIS.  
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II.2.3. Evaluarea speciilor de amfibieni și reptile din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu și din rezervația natural IV. 20. Ostrovul Haralambie 
 
1993 Triturus dobrogicus (triton dobrogean) 

 
A. Date generale ale speciei 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS 1993 
2 Denumirea științifică  Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 
3 Denumirea populară Română: Tritonul dunărean, tritonul cu creastă dobrogean 

Engleză: Danube Crested Newt 
4 Descrierea speciei  Adultul. Este o specie de triton de dimensiuni mari, atingând 

un maximum de 175,5 mm (Gherghel & Iftime, 2009a). Forma 
corpului este tipică, de „șopârlă”, cu coada turtită lateral, utilizată la 
înot. Corpul este alungit, având un aspect mai gracil și mai 
„serpentiform” decât la specia foarte similară T. cristatus; spre 
deosebire de aceasta din urmă, atunci când corpul este întins, 
membrele anterioare și posterioare de pe aceeași latură a corpului nu se 
ating. Pielea este de asemenea mai netedă ca la T. cristatus. Masculul 
în rut are o creastă înaltă, dințată, pe corp și coadă, întreruptă în zona 
pelviană. Femela nu are creastă. Coloritul este închis, brun-roșcat sau 
brun-negricios dorsal, uneori mai deschis, până spre cărămiziu; laturile 
sunt presărate cu puncte albe; ventral este portocaliu cu pete negre, 
care au tendința de a fuziona longitudinal; culoarea neagră predomină 
adesea. Gușa este neagră cu puncte albe. Masculii au o bandă sidefie 
pe latura cozii (Fuhn, 1960; Tatole și colab., 2009). 

Oul. Este învelit într-o capsulă gelatinoasă cu diametru de circa 
4-5 mm; oul propriu-zis este alb. Este depus pe plante subacvatice, 
îndoite pentru a proteja oul. Oul de T. dobrogicus este mai mic decât la 
alte specii din grupul T. cristatus (Sparreboom, 2014). 

Larva. Larvele au membrana înotătoare caudală înaltă, coada 
ascuțită, membrele cu degete lungi, bine dezvoltate. Linia laterală este 
evidentă (Cvijanović și colab., 2015). 

Biologie şi ecologie 
Iese din hibernare în februarie-martie, intrând imediat în apă 

pentru reproducere, care se încheie în mai-iunie; tritonii pot ieși din 
apă la sfârșitul perioadei de reproducere, sau pot să mai rămână în apă, 
uneori până toamna, sau pot chiar ierna în mediul acvatic. Pe uscat se 
adăpostește în vegetație densă, stuf putred, bușteni, în mâl etc.  

Reproducerea este caracterizată prin paradă nupțială cu „dans” 
din partea masculului, fecundație internă cu transfer de spermatofor 
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fără amplex. Depune 100-200 ouă; dezvoltarea embrionară și larvară 
sunt mai lente ca la T. cristatus (Sparreboom, 2014).   

Specia tolerează prezența peștilor în habitat mai bine decât alte 
specii de tritoni, trăind și în canalele Deltei (Fuhn, 1960); totuși este 
vulnerabilă în fața speciei introduse Perccottus glenii (Litvinchuk & 
Borkin, 2002). 

5 Perioade critice Perioada migrației către și dinspre bazinele acvatice de reproducere 
(primăvara și vara-toamna); perioada dezvoltării larvelor, până la 
metamorfoză (vara) (Iftime, 2010).  

6 Cerinţe de habitat Trăiește în regiuni de luncă joasă, deltă, zone inundabile etc., preferând 
pentru reproducere diferite bazine acvatice: bălți, șanțuri, brațe moarte, 
japșe, ape de inundație etc. În perioada terestră trăiește în vecinătatea 
acestora, în stuf, plaur, pe sub bușteni, pietre etc. (Iftime, 2010; 
Sparreboom, 2014). 
Se hrănește cu diverse nevertebrate acvatice, uneori și cu tritoni mai 
mici, d. ex. Lissotriton vulgaris (Cicort-Lucaciu și colab., 2005). 

7 Fotografii 

           
     Adult de  Triturus dobrogicus, Chiciu, 2007. Foto © Al. Iftime. 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia 1993 - Triturus dobrogicus 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Trăiește în zone de luncă, luncă inundabilă, câmpie joasă. Se reproduce 
în bălți, șanțuri și alte bazine acvatice mici.  

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Rezident 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Izolat 
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5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

Nativă 

6.  Abundenţă  Redusă 
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Martie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În zona Oltenița, Spanțov, Chiciu (Fuhn, 1960; Iftime & Iftime, 2007; 
Cogălniceanu și colab., 2013a). 
Observații în proiect: 
N44 07.875 E27 15.700 (1 ex. femel observat 21.04.2018) 
N44 05.082 E26 45.510 (1 ex. mascul observat 5.05.2018) 
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la circa 20% 
- 30% din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa 2300-3400 ha (în 
lunca inundabilă); totuși, a fost observat efectiv doar în două puncte 
(vezi mai sus), ambele în lunca inundabilă a Dunării, și densitatea 
speciei este în mod evident foarte mică peste tot. 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1188 Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roșie) 

 
A. Date generale ale speciei 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS 1188 
2 Denumirea științifică  Bombina bombina (L., 1758) 
3 Denumirea populară Română: Buhaiul de baltă (izvorașul) cu burtă roşie 

Engleză: Fire-bellied Toad 
4 Descrierea speciei   Adultul. Broscuță de talie mică (până la 4 cm), cu aspect 

îndesat, are pe spate numeroși negi cu puncte negre (de fapt mici 
formațiuni cornoase boante, negre). Culoarea dorsală este brun-verzui 
sau cenușiu-verzui cu pete mai închise; cea ventrală este neagră, cu 
pete oranj sau roșii care nu confluează și cu numeroase puncte albe; 
vârfurile degetelor sunt întotdeauna negre. Spre deosebire de specia 
foarte asemănătoare B. variegata, are saci vocali (Fuhn, 1960; Tatole și 
colab., 2009).  

Ouăle au până la 7-8 mm împreună cu capsula gelatinoasă, 
sunt semitranslucide și au o colorație brun-gălbuie (Fuhn, 1960). 
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Larva eclozează la circa o săptămână de la depunerea pontei; 
dezvoltarea ei până la metamorfoză poate dura până la trei luni (Fuhn, 
1960). Coloritul dorsal al larvelor este brun închis, cu două dungi 
deschise (brun-deschis) longitudinale în dreptul ochilor, iar cel ventral 
este alb murdar, cu pete închise brun-cenușii. Membranele înotătoare 
ale cozii, privite lateral, prezintă o reticulaţie fină, neagră, ale cărei 
linii se intersectează aproximativ în unghi drept (Fuhn, 1960; 
observații personale). 

Biologie şi ecologie 
Iese din hibernare în martie, intrând imediat în apă pentru 

reproducere. Aceasta poate dura până în iulie sau august, dar se încheie 
în general mai devreme. Retragerea pe uscat pentru hibernare are loc în 
octombrie. Hibernează în pământ, mâl, sub pietre, lemne etc. (Fuhn, 
1960). 

Reproducerea are loc în martie-aprilie. Realizează amplex 
lombar; fecundația este externă. Femela depune 2 până la 3 serii a câte 
80-100 ouă, în grămăjoare mici de pontă sau izolat, ouăle aderând la 
plante sau ramuri submerse (Fuhn, 1960). 

5 Perioade critice Perioada de migrație spre și dinspre bălți (primăvara, toamna) precum 
și perioada dezvoltare a larvelor (vara) (Iftime, 2010). 

6 Cerinţe de habitat Trăiește în regiuni de șes și dealuri joase, până la circa 400 m 
altitudine. Este o broscuță predominant acvatică și diurnă. Folosește 
pentru reproducere bălți, lacuri, șanțuri, băltoace etc., chiar și ape 
temporare (Fuhn, 1960).  
Se hrănește cu diverse mici nevertebrate, mai ales insecte, dar și mici 
gasteropode (Cogălniceanu și colab., 2000b).  

7 Fotografii 

           
                      Bombina bombina,  Foto Viorel Olteanu 
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Bombina bombina, mascul adult, SCI Oltenița-Mostiștea-Chiciu, 2018. 

Foto Al. Iftime 
 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia 1188 - Bombina bombina 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Trăiește în zone de câmpie, luncă, luncă inundabilă. Se reproduce în 
bălți, șanțuri, băltoace, permanente sau temporare.  

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Rezident 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândit 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

Nativă 
 

6.  Abundenţă  Medie; în unele zone redusă, în altele ridicată. 
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Martie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În zona Oltenița, Spanțov și Chiciu (Török, 2001; Iftime & Iftime, 2007; 
Cogălniceanu și colab., 2013a). 
Observații în proiect: 
N44 11.733 E27 03.548 (diverse habitate cu densitate variabilă: o baltă 
cu 20 ex; în mlaștina mare, circa 100 ex în 31.03.2018, apoi 20-30/1000 
m2 în 15.04.2018; reproducere cu succes în 2018, zeci de juvenili în 
iunie 2018) 
N44 07.875 E27 15.700 (exemplare observate în martie, mai, iunie 
2018; nu s-a putut face o estimare numerică, dar este prezentă o 
populație) 
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N44 11.849 E27 02.875 (un singur ex. observat în aprilie, dar apoi 
observat juvenili în iunie 2018 - reproducere cu succes în 2018) 
N44 11.852 E27 05.682 (4 ex.) 
N44 12.219 E27 07.085 (20-30 masculi cântători/600 m2 în aprilie) 
N44 12.500 E27 07.612 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă – 2 
șleauri de 2m2, cu 5 ex; se retrag, cel mai probabil, în sit la secare) 
N44 12.918 E27 09.795 (specia prezentă, nu s-a putut face estimare 
numerică) 
N44 13.000 E27 10.146 (transect de sute de metri; populație numeroasă, 
între 1 ex/2m2 și circa 6 ex/20m2) 
N44 13.058 E27 10.343 (specia detectată prin transect auditiv, nu s-a 
putut estima numeric din cauza condițiilor improprii) 
N44 13.312 E27 10.926 (densitate destul de mare, circa 1 ex/5m2) 
N44 07.874 E27 15.701 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă; circa 
20-30 ex/100m2; se retrag, fără îndoială, în sit la secare) 
N44 07.874 E27 15.701 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă; circa 
20-30 ex/100m2; se retrag, fără îndoială, în sit la secare) 
N44 07.551 E27 14.193 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă; circa 
20-30 ex/100m2; se retrag, fără îndoială, în sit la secare) 
N44 07.556 E27 13.278 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă; circa 
20-30 ex/100m2; se retrag, fără îndoială, în sit la secare) 
N44 05.082 E26 45.510 (observat 5 masculi, nu s-a putut face o 
estimare numerică) 
N44 04.952 E26 43.857 (1 ex. într-o baltă mică) 
N44 08.857 E26 58.163 (3-4 adulți, larve numeroase; reproducere cu 
succes în 2018) 
 
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la circa 40% - 
45% din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa 5000 ha (lunca 
inundabilă, porțiuni importante din canalele din zona desecată de luncă, 
în principal canalul paralel cu DN 31 și satele Dorobanțu-Rasa); totuși, 
numai circa 10% din această arie (circa 500 ha) pot fi considerate a 
constitui habitat optimal (de maximă densitate). 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1203 Hyla arborea (brotăcel) 
 
A. Date generale ale speciei 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS 1203 
2 Denumirea ştiințifică Hyla arborea (L., 1758). Diverse studii recente consider că populațiile 

din afara arcului carpatic (și din alte zone europene limitrofe) aparțin 
unei specii criptice, Hyla orientalis (Bedriaga,1890) (Stöck și colab., 
2008; Stöck și colab., 2012; Gvoždík și colab., 2015; Speybroeck și 
colab., 2016). Se folosește și formularea Hyla (arborea) orientalis 
pentru a exprima dubiul asupra validității ca specie (mai ales conform 
concepției biologice asupra specie) a lui H. orientalis. (H. orientalis nu 
are deocamdată un cod EUNIS – vezi 
https://eunis.eea.europa.eu/speciestaxonomicbrowser.jsp?expand=46,4
821,1659,185939,1669&genus=Hyla#level_Hyla ) 

3 Denumirea populară Română: Brotăcel, buratec 
Engleză: European tree frog 

4 Descrierea speciei  Adultul. Broscuță de talie mică (până la 4,5 cm), cu aspect 
gracil, pielea netedă, membre lungi, degete terminate cu 
discuri/ventuze. Culoarea dorsală este în general verde (se poate 
schimba în funcție de circumstanțe, până la brun, cenușiu, gălbui sau 
chiar albastru); cea ventrală este albicioasă, O bandă lateral neagră sau 
cafenie, cu muchie dorsaă alba, separă zona verde de colorație dorsală 
de cea ventrală albicioasă. (Fuhn, 1960). Hyla arborea „stricto sensu” 
(„propriu-zisă”) și Hyla (arborea) orientalis sunt morfologic practic 
identice (Speybroeck și colab., 2016). 

Ouăle au până la 4 mm împreună cu capsula gelatinoasă, sunt 
semitranslucide și au o colorație alb-gălbuie (Fuhn, 1960). 

Larva eclozează la circa 10-15 zile de la depunerea pontei; 
dezvoltarea ei până la metamorfoză poate dura până la trei luni (Fuhn, 
1960; Haltenorth, T., 1979). Coloritul dorsal al larvelor este măsliniu, 
pete și reflexe aurii. Membranele înotătoare ale cozii sunt foarte înalte, 
ochii mari (Fuhn, 1960; observații personale). 

Biologie şi ecologie 
Iese din hibernare în martie-aprilie, intrând imediat în apă 

pentru reproducere. Aceasta poate dura până în iunie, apoi specia se 
îndepărtează de apă, trăind în stuf, arbori, tufișuri. Retragerea pe uscat 
pentru hibernare are loc în octombrie. Hibernează în pământ, frunzar, 
gropi, sub rădăcini etc. (Fuhn, 1960). 

Reproducerea are loc în aprilie-iunie. Realizează amplex axilar; 
fecundația este externă. Femela depune 800-1000 ouă, în grămăjoare 
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mici de pontă de mărimea unei nuci, ouăle aderând la plante sau ramuri 
submerse (Fuhn, 1960). 

5 Perioade critice Perioada de migrație spre și dinspre bălți (primăvara, începutul verii) 
precum și perioada dezvoltare a larvelor (vara). 

6 Cerinţe de habitat Trăiește în regiuni de șes și dealuri, dar și în regiuni montane, până la 
circa 1000 m altitudine (Fuhn, 1960), exceptional 1450 m (Iftime & 
Iftime, 2014). Este o broscuță predominant crepusculară/nocturnă, dar 
are și activitate diurnă; are un mod de viață cățărător/arboricol, trăind 
pe stuf, în arbori, arbuști etc. Folosește pentru reproducere bălți, 
șanțuri, băltoace etc., chiar și ape temporare (Fuhn, 1960; 
Cogălniceanu și colab., 2000).  
Se hrănește cu diverse mici nevertebrate, mai ales insecte zburătoare 
(homoptere mici, diptere, coleoptere mici) și aranee (Fuhn, 1960; 
Cogălniceanu și colab., 2000).  

7 Fotografii 

          
Hyla (arborea) orientalis, adult, Foto Viorel Olteanu 

 
    Hyla (arborea) orientalis, adult, Ialomița, 2016 foto © Al. Iftime. 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1.  Specia 1203 – Hyla arborea 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Trăiește în zone cu ape stătătoare, dar și cu vegetație bogată și înaltă 
(stuf, arbori, arbuști). Se reproduce în bălți, șanțuri, băltoace, 
permanente sau temporare. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Rezident 
 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Sporadic, pe arii largi. 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

Nativă 
 

6.  Abundenţă  Redusă; local medie. 
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Martie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În zona Oltenița, Chiciu, Călărași/Chiciu (Cogălniceanu și colab., 2000; 
Török, 2001; Iftime & Iftime, 2007; Cogălniceanu și colab., 2013a). 
Observații în proiect: 
N44 11.733 E27 03.548 (câteva exemplare auzite cântând) 
N44 11.849 E27 02.875 (câteva exemplare auzite cântând) 
N44 07.875 E27 15.700 (numeroase exemplare auzite cântând) 
N44 11.849 E27 02.875 (larve observate) 
N44 07.789 E27 15.126 ( 1 exemplar auzit cântând) 
N44 05.002 E26 42.381 (larve observate) 
N44 08.688 E26 53.480 (larve observate) 
Specia a fost observată în câteva puncte din sit, atât în lunca inundabilă 
cât și pe canale interioare. Deși nu a fost observată pe ostroavele 
Haralambie și Ciocănești (dat fiind dificultatea de acces), habitatul pare 
a fi prielnic, fiind foarte similar cu cel în care specia este prezentă în 
lunca inundabilă de pe malul românesc. 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1220 Emys orbicularis (țestoasa de apă europeană) 
 
A. Date generale ale speciei 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS 1220 
2 Denumirea ştiințifică Emys orbicularis (L., 1758) 
3 Denumirea populară Română: Țestoasă de apă (de baltă) 

Engleză: Swamp Turtle 
4 Descrierea speciei  Adultul. Este o țestoasă cu aspect caracteristic, cu carapacea 

teșită, lungă până la 17 cm; colorația de bază este neagră, brun-
negricioasă, brun-măslinie, chiar verzuie, cu puncte galbene mai dese 
sau mai rare (Fuhn & Vancea, 1961; Tatole și colab., 2009; Sos, T., 
2011).  

Ouăle au coaja tare, sunt alungite, albe și au circa 3-3,5 cm 
diametrul lung și circa 2 cm diametrul scurt (Fuhn & Vancea, 1961). 

Juvenilii eclozează la 3-4 luni de la depunerea pontei; au forma 
mult mai rotundă a carapacei decât adulții și coada mult mai lungă  
(Fuhn & Vancea, 1961; Sos, T., 2011). 

Biologie şi ecologie 
Iese din hibernare în martie – aprilie; reproducerea are loc 

relativ repede, în apă. Ponta este depusă de femele în mai, iunie sau 
iulie. Femelele ies din apă și caută zone învecinate cu pante cu 
expunere sudică, pământ afânat și vegetație rară, zone expuse soarelui 
și ferite de inundație; uneori femelele parcurg distanțe considerabile în 
căutarea acestor locuri. În Delta Dunării depun ouăle și în scorburile 
sălciilor. Ponta cuprinde între 3 și 15 ouă. Hibernează cel mai adesea în 
mâlul de pe fundul apelor, mai rar pe uscat, în pământ, sub rădăcini de 
copaci etc. (Fuhn & Vancea, 1961; Sos, T., 2011). 

5 Perioade critice Perioada depunerii ouălor și a ecloziunii (primăvara, toamna) (Iftime, 
2010). 

6 Cerinţe de habitat Trăiește în regiuni diverse, de la nivelul mării până în cel al dealurilor 
înalte. Habitatul ei este reprezentat de ape dulci stătătoare sau lin 
curgătoare: lacuri, bălți, iazuri, pâraie, brațe moarte ale unor cursuri de 
apă, etc. (Fuhn & Vancea, 1961; Tatole și colab., 2009; Sos, T., 2011).  
Se hrănește cu diverse nevertebrate: insecte (mai ales larve de diptere), 
viermi, crustacee, melci, dar și pești, amfibieni, mici mamifere, cadavre 
(Fuhn & Vancea, 1961; Sos, T., 2011).  
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7 Fotografii 

        
Emys orbicularis, mascul adult, SCI Oltenița-Mostiștea-Chiciu, 2018. 

Foto Al. Iftime. 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia 1220 – Emys orbicularis 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Trăiește în zone de câmpie, luncă, luncă inundabilă, în diverse bazine 
acvatice; depune ouăle pe pante însorite învecinate.  

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Rezident 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

Nativă 
 

6.  Abundenţă  Medie; local ridicată. 
7.  Perioada de colectare a 

datelor din teren 
Martie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În zona Dorobanțu și Chiciu (Fuhn & Vancea, 1961; Török și colab., 
2013). 
Observații în proiect: 
N44 13.199 E26 55.802 – 2 ex/100 metri liniari pe canal 
N44 11.804 E27 00.733 (transect de sute de metri, specia prezentă 
peste tot; densitate variabilă, 4/100 metri liniari pe canalul mare, 1/100 
m pe cel mic) 
N44 11.733 E27 03.548 (transect de sute de metri, specia prezentă 
peste tot: 8 ex/100 m liniari transect în canalul mare, 1 exemplar în 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 105 
 

mlaștina alăturată, 1 în lacul din parc) 
N44 07.875 E27 15.700  (la două treceri s-a văzut câte un 
exemplar) 
N44 12.433 E26 58.405 (transect de sute de metri, specia prezentă 
peste tot; 5/500 metri liniari pe canalul mare, 12/500 m pe cel mic) 
N44 11.719 E27 04.418 (transect de sute de metri, specia prezentă 
peste tot; 5/500 metri liniari pe canalul mare, 1/100 m pe cel mic) 
N44 11.852 E27 05.682 (transect de sute de metri, specia prezentă 
peste tot; 13/500 m pe canal mic) 
N44 12.500 E27 07.612 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă – 8 
ex/100 m liniari transect; țestoasele se retrag, cel mai probabil, în sit la 
secare) 
N44 12.604 E27 09.024 (transect de 2 km pe canal, specia prezentă 
peste tot; densitate 3 ex/75 m unde exista vizibilitate) 
N44 13.078 E27 10.401 (transect de 3,5 km pe canal, specia prezentă 
sporadic; densitate mică, 3 ex/3,5 km) 
N44 05.082 E26 45.510 (specia n-a fost văzută aici, dar localnicii spun 
că este) 
N44 18.108 E26 49.667 (transect de sute de metri, specia prezentă 
peste tot dar densitate variabilă, într-o zonă nu au fost observate deși 
habitat favorabil, în alta 3/50 metri liniari țărm, în alta 4/100 m liniari 
țărm) 
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la circa 70% 
din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa 8062,56 ha (lunca 
inundabilă, porțiuni importante din canalele din zona desecată de luncă, 
în principal canalul paralel cu DN 31 și satele Dorobanțu-Rasa; de 
asemenea unele zone de țărm ale Iezerului Mostiștea, posibil și ale 
lacului Gălățui); totuși, numai circa 10% din această arie (circa 800 ha 
– majoritatea pe canale) pot fi considerate a constitui habitat optimal 
(de maximă densitate); observațiile de mai sus sunt concentrate în 
general în aceste zone de maximă densitate. 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
 
 
 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 106 
 

II.3. Specii de pești 
 

În cuprinsul Formularului standard al sitului Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - 
Chiciu sunt listate 13 specii de pești de importanţă comunitară, (incluse în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE, Directiva Habitate) şi anume Cobitis taenia, Gobio kessleri, Rhodeus 

sericeus amarus, Umbra krameri, Zingel zingel, Alosa immaculata, Gobio albipinnatus, 

Gymnocephalus schraetzer, Pelecus cultratus, Aspius aspius, Gymnocephalus baloni, Misgurnus 

fossilis, Zingel streber. Suplimentar față de acestea, a fost identificată în teren și evaluată specia 
Eudontomyzon mariae (chișcar), specie listată la Anexa II a Directivei Habitate – Directiva 
Consiliului Europei 92/43 EEC. Experții ihtiologi implicați în proiect propun includerea acestei 
specii în formularul sitului ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu, cunoscut fiind faptul că 
aceasta este una importantă și cu populații în declin la nivelul României,  

 
II.3.1. Analiza critică a referințelor bibliografice reprezentative, privitoare la speciile de pești 
din ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - Chiciu 
 
Nr. 
crt. 

Detalii referință bibliografică 

1.  

- Banaduc D., Banaduc A., Lenhardt M., Guti G. (2014): ”Porțile de Fier/Iron Gates” 
gorges area (Danube) fish fauna. Transylvanian Review of Systematical and Ecological 
Research 16 – special issue, The ”Iron Gates” Natural Park. Sibiu, pp. 171-196. 

2.  
- Banarescu P. (1964): Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura Academiei. 
R.P.R. Bucuresti 

3.  
- Ciolac A. (2004): Migration of fishes in Romanian Danube River. Applied Ecology 
and Environmental Research 2(1). Budapest. pp: 143-163 

4.  

- Gheorghe D. C. (2010): Cercetari privind fundamentarea exploatarii durabile a 
resurselor pescarești din Dunare și lunca Dunarii. Teza de doctorat. Universitatea ”Dunarea de 
Jos” Galați, Facultatea știința și ingineria alimentelor 

5.  
- Navodaru I., Staras M., Cernisencu I. (2001): The challenge of sustainable use of the 
Danube Delta Fisheries, Romania. Fisheries Management and Ecology, 8: 323 – 332 

6.  

- Schiemer F., Guti G., Keckeis H., Staras M. (2005): Ecological status and problems of 
the Danube River and its fish fauna: a review. Proceedings of the 2nd International Large 
Rivers Symposium, pp. 273-299. 

7.  

- Sindilariu P.D., Freyhof J., Wolter C. (2006): Habitat use of juvenile fish in the lower 
Danube and the Danube Delta: implication for ecotone connectivity. Hydrobiologia 571: 51-
61 

8.  
- Banaduc D. (2007): Gobio kessleri. In: Combroux I., Thiry E., Țoia T. (eds): Caiet de 
habitate și specii - Fișe pilot. Editura Balcanic Timișoara, Romania 

9.  
- Banarescu P. (2005) Pesti. Cartea Rosie a Vertebratelor din Romania (eds. Botnariuc 
N. si Tatole V.), pp. 215-255. Muzeul National de Istorie Naturala “Grigore Antipa”, 
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Academia Romana, Bucuresti.  

10.  

- Dalbey, S. R., McMahon T. E., Fredenberg, W. (1996): Effect of electrofishing pulse 
shape and electrofishing-induced spinal injury on long-term growth and survival of wild 
rainbow trout (Efectul formei de impulsuri a electronarcozei si leziuni a coloanei cauzata de 
electronarcoza asupra cresterii pe termen lung si supravietuirea pastravului curcubeu salbatic). 
North American Journal of Fisheries Management 16:560–569. – in engleza 

11.  

- Dwyer, W. P., & Erdahl D. A. (1995): Effects of electroshock voltage, wave form, and 
pulse rate on survival of cutthroat trout eggs (Efectele de tensiune a electrosocului, forma de 
unda si rata de puls asupra supravietiurii icrelor de pastrav). North American Journal of 
Fisheries Management 15:647–650. – in engleza 

12.  

- Henry, T. B., Grizzle, J. M., Maceina, M. J. (2003): Electroshocking-induced mortality 
of four fish species during posthatching developement (Mortalitate din cauza electrosocului la 
patru specii de pesti). American Fisheries Society, pp. 299-306. – in engleza 

13.  

- Henry, T. B., & Grizzle, J. M. (2004): Survival of largemouth bass, bluegill and 
channel catfish embryos after electroshocking (Supravietuirea embrionilor la 3 specii de pesti 
dupa electrosocuri). Journal of Fish Biology 64:1206–1216. – in engleza 

14.  

- Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007): Handbook of European freshwater fishes. 
(Manualul pestilor de apa dulce din Europa). Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, 
Berlin, Germany 

15.  
- Telcean I. C. & Banarescu P. (2002): Modifications of the fish fauna in the upper Tisa 
River and its southern and eastern tributaries. TISCIA monograph series 6, pp. 179-186 

16.  

- Thompson, K. G., Bergersen, E. P., Nehring, R. B. (1997): Injuries to brown trout and 
rainbow trout induced by capture with pulsed direct current (Leziuni la pastrav si pastrav 
curcubeu capturate cu ajutorul electronarcozei). North American Journal of Fisheries 
Management 17: 141–153. – in engleza. 

 
 
II.3.2. Metodologia utilizată 
 
Identificarea parametrilo inventariați - acele caracteristici ale habitatului care reflecta 
proprietatile acestuia si pot fi cuantificate. 
Au fost vizate urmatoarele tipuri de parametri: 

- cantitativi (suprafata); 
- structurali (structura specifica, bogatia specifica, structura spatiala, etc.); 

Pentru speciile Gobio kessleri, Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, 
Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus 
sericeus amarus, Umbra krameri, s-a urmarit in principal: lațimea medie și lațimea maxima a 
sectorului inventariat, adancimea medie și adancimea maxima a sectorului inventariat, vegetația 
malului, structura albiei, utilizarea terenurilor, naturalețea habitatului, presiunile și amenințarile, etc.  
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Stabilirea numărului și a suprafeţelor de pescuit – La colectarea probelor s-a avut in vedere ca 
lungimea minima a statiilor de colectare sa fie de minim 100 m, insa aceasta putea avea o lungime 
de minim 300 m pe cursul Dunarii, chiar și mai lung. Pentru a putea trage concluzii valide privind 
abundenta si structura pe varste a unei populatii tinta, a fost necesar sa se faca pescuiri intr-un numar 
suficient de statii. In situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu s-au efectuat colectare 
de probe in fiecare apa curgatoare (minim 1 punct/rau sau parau). In cazul apelor statatoare (balți, 
brațe moarte etc.) s-au efectuat colectări dintr-un numar de habitate suficient de mare pentru a putea 
reprezenta fauna piscicola al acestor habitate la nivelul ariei.  
 
Stabilirea numărului stațiilor de colectare a probelor – Colectarea probelor s-a făcut din albia 
minoră a apelor curgătoare.  
Locul  de colectare a probelor a fost ales în funcţie de lăţimea şi adâncimea râului, astfel: 
- în râurile mici probele s-au pescuit în albie   
- în râurile mai mari, bălți mai adânci probele s-au colectat din apropierea malurilor şi în albie, 
unde a fost posibil, sau din bărci. 

 
Fig 14 - Stații de colectare propuse în situl ROSCI0131 
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Alegerea metodei de colectare a probelor 
 

Modul de colectare a probelor trebuie sa fie diferit în funcție de ecosistemul examinat. În ape 
curgătoare se recomandă utilizarea electronarcozei, care prezintă avantajul că nu omoară peștele, iar 
colectarea este aproape totală în punctele de lucru. Cu toate ca unele studii demonstrează efectele 
negative ale aparatului de electronarcoză (Henry et al. 2003, Hollender & Carline 1994, Dalbey et al. 
1996, Thompson et al. 1997), de obicei aceste efecte nu influențează supravieșuirea peștilor pe 
termen lung (Dalbey et al. 1996). Pentru a diminua aceste efecte negative, este indicată utilizarea 
curentului continuu pulsator (Dwyer & Erdahl 1995, Henry & Grizzle 2004). Tot în vederea 
diminuării efectelor negative, este indicat ca peștii șocați sa fie scoși cât mai repede din raza de 
acțiune a aparatului de electronarcoză (Sharber et al. 1994). 
În interiorul sitului ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu s-a utilizat pentru identificarea speciilor 
de pești, aparatul de electronarcoză, ca și o metodă adecvată pentru cercetarea acestor habitate 
acvatice. 
Peștii vor fi identificați pe baza literaturii de specialitate (Banarescu 1964, Gyurkó 1973, Pintér 
1989, Pintér 2002, Kottelat & Freyhof 2007).  
Toți peștii capturați sunt eliberați în zona din care au fost colectați. Eliberarea peștilor se face intr-o 
zonă cu apă lent curgătoare în apropierea malului. 
Pentru speciile Gobio kessleri, Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, 
Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus 
sericeus amarus și Umbra krameri Zingel streber, Zingel zingel,  s-a utilizat pescuitul ”tradițional” 
cu electronarcoză. 

 
II.3.3. Evaluarea speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu  

 
1149 Cobitis taenia 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis - 478, Cod Natura 2000 - 1149 
2 Denumirea ştiințifică Cobitis elongatoides (Băcescu & Mayer, 1969) 

       Înaintea de studiile făcute pe baza datelor genetice (Culling şi 
colab. 2006), se credea (Bănărescu 1964) că în bazinul Dunării este 
prezentă specia Cobitis taenia (Linneaus, 1758). Încă se mai foloseşte 
şi azi denumirea de Cobitis taenia, dar sa dovedit, că în zonă numai 
specia Cobitis elongatoides este prezentă. 
Bănărescu (2004) caracterizează astfel situația speciei: Compararea, 
exclusiv morfologică, a exemplarelor din România cu cele din Suedia 
(terra typica a lui C. taenia) și din vestul Europei a dus la concluzia că 
există deosebiri la nivel specific. Forma de la noi (care cu siguranță 
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populează întreg bazinul Dunării, poate și a altor fluvii) este altă 
specie, al cărui nume este C. danubialis după unii autori, C. 
elongatoides Băcescu & Maier, 1969, după alții. După părerea lui 
Bănărescu (2004) este o subspecie a lui C. vardarensis Karaman, 1928. 
Atât Culling şi colab. (2006) cât și Kottelat & Freyhof (2007) 
recomandă folosirea denumirii de Cobitis elongatoides Băcescu & 
Meyer, 1969. 

3 Denumirea populară Română: zvârlugă, zmorlă, râmbiţar, chetrar (Orhei, Tighina), fâţă 
(Dolj, Buzău, Râmnicu Sărat, Mehedinţi), fâşă și fâță (Oltenia), fâţă-rea 
(Teleorman, Romanați), vârlă, vâţă (Teleormani, Romanaţi), 
muşcătoare (Buzău), păstru (R. Sărat), sfârloacă (Neamţ), sfârlugă 
(Baia), ţâmpar (Luduș), ţâpar, ţâpar mic (Snagov), vârâtoare (Argeş), 
vârliugă (Bega, Temeş, Arad), vârlugă (Vlașca, Dâmbovița, Romanați, 
Teleorman, Argeș), vâță (Teleorman), viun (Delta Dunării), zvârloagă 
(Călăraşi). 
Engleză: Spined loach, Spotted weatherloach 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat & Freyhof 2007). 

4 Descrierea speciei Specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002) 
îl categorizează la speciile care şi-au menţinut arealul de răspândire şi 
abundenţa în ultimii ani.  
Morfologie externă. Corpul gros sau moderat comprimat lateral. Solzii 
în general imbricaţi. Pigmentaţia laterală constă din 4 zone 
longitudinale diferite, dintre care cea inferioară e formată din pete 
laterale evidente. Singura pată la baza caudalei este neagră sau brună. 
Profilele dorsal şi ventral aproape orizontale. Spinul suborbitar este 
situat înaintea şi sub jumătatea anterioară a ochiului, cele două ramuri 
ale spinului moderat divergente, ramura scurtă are cam jumătatea 
lungimii ramurii lungi. Cele două jumătăţi ale buzei inferioare sunt 
subdivizate de câteva brazde, în general puţin adânci, în câte 3 – 4 lobi. 
Pedunculul caudal are în partea sa posterioară, o carenă dorsală şi una 
ventrală, ultima mai dezvoltată. Inserţia ventralei este situată puţin în 
urma celei a dorsalei. Caudala trunchiată sau uşor scobită, pectoralele 
şi ventralele rotunjite. 
Solzii sunt imbricaţi, subovali, cu zona focală mică şi excentrică. Linia 
laterală scurtă, în general nu depăşeşte pectorala. Pata neagră de la baza 
caudalei este verticală (Bănărescu 1964). 
Colorit. Fondul alb-gălbui. Pete dorsale mici, apropiate în număr 
variabil. Pigmentaţia laterală a corpului constă din patru 4 zone: două 
pigmentaţii intermediare, care constă din punctuaţii fine şi apropiate, 
cea laterodorsală din pete înguste, şi pigmentaţia laterală din pete 
pătrate, în număr variabil. La multe exemplare petele alungite ale 
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pigmentaţiei laterodorsale se unesc dând o dungă aproape continuă, iar 
petele laterale se apropie mult între ele. La baza caudalei, în colţul 
superior, există o pată neagră, foarte evidentă. Capul cu pete mărunte şi 
o dungă oblică, de la ceafă până la gură (Bănărescu 1964).  
Dimorfism sexual. La femele radia a treia a pectoralei este mai lungă; 
la masculi radia a doua, care este ingroşată, iar la baza primei radii 
există o piesă scheletică în general rotunjită: solzul lui  
Canestrini. Ca lungime, femelele ating până la 11,5 cm, masculii până 
la 9,3 cm. 
Posibilităţi de confuzie cu alte specii. Zvârluga se poate confunda cu 
ţiparul (Misgurnus fossilis), fâţa (Sabanejewia aurata) sau cu grindelul 
(Barbatula barbatula). De grindel se distinge clar prin faptul că are 
capul turtit în lateral, spini suborbitali şi o pată neagră la baza 
peduncului codal (Bănărescu 1964). 

5 Perioade critice Reproducerea are loc primăvara, atât în apă stătătoare, cât şi în cea 
curgătoare, iar icrele sunt adezive (Bănărescu 1964). Masculii ajung la 
maturitatea lor sexuală în primul an iar femelele în anul 2. 
Reproducerea are în când temperatura apei ajunge la 18ºC iar icrele 
depuse de femelă sunt între 800-3500 (Juchono şi Borón 2006). 

6 Cerinţe de habitat Trăieşte în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar 
pietos, cât şi în ape stătătoare, evitând însă în general pe cele foarte 
înmâlite. Adesea se îngroape complet în mâl sau în nisip; după hrană 
umblă mai mult noaptea. Are respiraţie intestinală, scoasă din apă, 
emite un sunet. Duşmanii naturali ai speciei sunt peştii prădători, ca 
ştiuca, şalăul, somnul, etc., însă nu este o specie preferată din cauza 
prezenței spinului suborbitar. Poate fi însă periclitată de poluarea 
apelor. Factorii periclitanţi care contribuie la degradarea habitatului 
speciei sunt: exploatarea agregatelor minerale (nisip, balastru, etc.) din 
albiile minore a râurilor, poluarea cursurilor de apă, scăderea debitului 
râurilor prin captare. 
Alte cerințe importante față de habitat: 
- Prezenţa secţiunilor cu ape stătătoare sau lent curgătoare cu fund 
nisipos, argilos, mâlos. 
- Fără exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş, balastru, etc.) din 
albiile minore 
- Fără surse majore de poluare 
- Fără specii invazive. Speciile invazive care ar putea periclita 
populaţiile de Rhodeus amarus în sit sunt: Carassius gibelio, Lepomis 
gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus nebulosus 
- Să nu fie obstrucţii artificiale, apa râului să nu fie captată. 
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7 Fotografii 

 
Cobitis taenia (foto: Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Cobitis taenia 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
   În apele interoare și în lunca Dunării, au fost identificți indivizi ai 
speciei în majoritatea habitatelor posibil adecvate: a.) specia a fost 
identificiată în canalul care leagă balta Mostiștei cu iezerul Mostiștea, 
cel mai probabil singurul habitat adecvat speciei din apele interioare 
ale sitului; b.) specia a mai fost identificată în 3 habitate (canale între 
digul principal și Dunărea) din lunca Dunării, care au legătură directă 
cu Dunărea. Densitatea speciei în aceste habitate era foarte mică, 
nefiind cele mai adecvate habitate.           Inventarierea speciei din 
fluviul Dunărea, cel mai probabil din cauza ineficienței metodei 
folosite (pescuitul pe fundul Dunării sau în apropierea fundului fiind o 
activitate anevoioasă), a avut ca rezultat identificarea unui număr 
foarte mic de exemplare pe toată lungimea fluviului din sit. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- izolată, - în apele interioare și pe lunca Dunării 
- larg răspândită – Dunărea 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - rară 
7.  Perioada de colectare a 

datelor din teren 
Aprilie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, lunca Dunării, 
canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind A se consulta Capitolul Bibliografie 
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sursele de informaţii 
 
 

2511 Gobio kessleri 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis - 12060, Cod Natura 2000 - 2511 
2 Denumirea ştiințifică Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862). (Cod Eunis - 314274, Cod 

Natura 2000 – 6143) 
Pentru această specie s-au folosit în special (Harka și Bănărescu 1999, 
Nalbant 1995, Bănărescu et al. 1999) denumirile de Gobio kessleri 
(Dybowski, 1862) și Gobio kessleri kessleri (Dybowski, 1862). 
Mai nou Kottelat și Freyhof (2007) consideră valabil denumirea de 
Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862). 

3 Denumirea populară Română: porcușor de nisip 
Engleză: Sand gudgeon 
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007) 

4 Descrierea speciei Specie cu o răspândire destul de largă în România. În ultimii ani a 
dispărut din Arieș, Barcău și probabil din Milcov, iar în Târnava Mare, 
Mureș, Argeș și Suceava și-a redus mult efectivul (Bănărescu 2005). 
Telcean & Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile care și-au 
redus arealul în ultimii ani sau au arătat un declin numeric. 
Morfologie externă: Corpul scund și gros, relativ înalt și slab 
comprimat lateral. Pedunculul caudal gros și cilindric, grosimea sa în 
general mai mare decât înălțimea minimă. Tranșa dorsalei este ușor 
concavă. Caudala adânc scobită (Bănărescu 1964).  
Colorit: Fața superioară a corpului este cenușie verzuie sau gălbuie, cea 
a capului cenușie cu pete și dungi mai întunecate. Pe flancuri 7-9 
(rareori 6-11) pete întunecate cenușii cu luciu argintiu, care în general 
sunt scurte. Pe solzii liniei laterale sunt două pete mici, negre, mai 
evidente decât la celelalte specii ale genului. Pe radiile dorsalei și 
caudalei sunt câte 2 șiruri de pete mici, negre, foarte palide (Bănărescu 
1964). Dimorfismul sexual este slab marcat. Se poate confunda cu 
celelalte trei specii din aceeași familie (G. albipinnatus, G. 
uranoscopus, G. gobio). 

5 Perioade critice Se reproduce în luna iunie (Bănărescu 1964). 
6 Cerinţe de habitat Trăiește în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioară a zonei 

scobarului până în zona crapului. În unele râuri mici de șes trăiește în 
zona cleanului. Prezența speciei este legată de o viteză a apei de 45-65, 
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rar până la 90 cm/s. Această viteză este caracteristică râurilor de 
câmpie și anume porțiunilor lor puțin adânci, cu fund nisipos. În aceste 
porțiuni specia este foarte abundentă, trăind în cârduri mari de câteva 
sute de exemplare. Indivizii izolați sunt mult mai rari. Puietul formează 
cârduri mari, care stau în apa mai înceată. Spre cursul superior al 
râurilor această viteză se întâlnește în porțiuni unde râul e relativ mai 
adânc și mai lent. În aceste porțiuni specia este mai rară și se întâlnesc 
aproape numai adulți. Hrana constă mai ales din diatomee și din mici 
nevertebrate psamofile (Bănărescu 1964). 

7 Fotografii 

 
Gobio kessleri (foto: Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Gobio kessleri 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Pe parcursul inventarierii din 2018 specia nu a fost identificată din apele 
sitului Natura 2000. 
Analizând literatura de specialitate recentă (2007-2013) putem confirma 
că specia este foarte rară, fiind identificată doar în 2013 și la distanțe 
semnificative de situl Natura 2000: în amonte cu 130 respectiv 600 km, 
și în aval cu 210 km. 
Datorită faptului că specia a fost prezentă și în amonte și în aval de sit, 
nu putem exclude în totalitate prezența speciei în sit, însă dacă aceasta 
este prezentă, populația este  nesemnificativă.  

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  
 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- marginală,  
 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea 
preciza alte detalii) - foarte rară 
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7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Habitat potențial: Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1134 Rhodeus sericeus amarus 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 582, cod Natura 2000 - 1134 
2 Denumirea ştiințifică Rhodeus amarus (Bloch, 1782) (Cod Eunis – 581, cod Natura 2000 – 

5339) 
Majoritatea autorilor de la noi (Bănărescu 1964, Nalbant 1995, Harka 
și Bănărescu 1999) au folosit denumirea de Rhodeus sericeus amarus 
(Bloch, 1782). 
Mai nou (Kottelat și Freyhof 2007) este indicat folosirea denumirii de 
Rhodeus amarus (Bloch, 1782). 

3 Denumirea populară Română: boarță, belghiţă (Tecuci), beltiţă, beschiţă (Ilfov), blehariţă 
(Bârlad), boarchiţă (Snagov), borţ, burticuţă (Romanaţi), borţică 
(Vlașca), burtă verde (Oltenia, Călărași, Filipoiu-Brăila, Snagov), 
burtică (Brăila), cărășoaică (Mehedinți), chisoagă (Ialomița, Vaslui), 
chizdorungă (Pașcani), chitic lat (Vaslui), chizdurcă (Jijia și Prut), 
halan (Sibiu), lătana, lătanca și lăteana (Tecuci), lătiţă (Lugoş), mioarţă 
(Teleorman), ocheană-săracă sau pește-sărac (Bacău), ţigăncii 
(Obilești, Ilfov), preuteasă (Ilfov, Gorj), proscheraş, proschiraș 
(Tighina), rânchiţă (Snagov), roşioară (Dolj), sfei (Vaslui). 
Engleză: European Bitterling 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007) 

4 Descrierea speciei Specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002) 
îl categorizează la speciile care și-au menținut arealul de răspândire și 
abundența în ultimii ani. 
Morfologie externă: Corpul este înalt și puternic comprimat lateral. 
Profilul dorsal și cel ventral este convex. Gura este mică, subterminală, 
semilunară, deschiderea ei ajunge până sub nări. Buzele sunt subțiri și 
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întregi. Pedunculul este scund și comprimat lateral. Marginea dorsalei 
este ușor convexă. Pectoralele sunt scurte, rotunjite la vârf. Solzii mari, 
mult mai înalți decât lungi, persistenți. Linia laterală scurtă. De obicei 
atinge între 30-60 mm lungime fără caudală și 38-72 mm lungime 
totală. Talia maximă este de 78 mm. 
Colorit: Partea dorsală a corpului este cenușie-gălbuie, uneori bătând în 
verzui, flancurile albe, fără luciu metalic, dorsala și caudala cenușii, 
celelalte înotătoare bat în roșu. În lungul jumătății posterioare a 
corpului și a pedunculului caudal o dungă verzuie foarte evidentă 
(Bănărescu 1964).  
Dimorfismul sexual este foarte evident, se manifestă pe tot cursul 
anului. Masculii sunt mai mari, au corpul mai înalt și coloritul mai 
intens. În epoca de reproducere masculul capătă un colorit deosebit de 
frumos: operculul și partea anterioară a abdomenului portocalii sau 
roze; dunga din lungul corpului devine verde ca smaraldul, anala roșie 
și apare o erupție de butoni albi pe buza superioară și deasupra 
ochiului. Femelele au papila genitală alungită sub forma unui 
ovipozitor de 5-8 mm. În perioada de reproducere femelele își 
păstrează coloritul mat, ovipozitorul devine portocaliu și se alungește, 
ajungând să depășească mult baza caudalei. Cu ajutorul ovipozitorului 
icrele sunt depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din 
genurile Unio și Anodonta. 

5 Perioade critice Reproducerea începe pe la sfârșitul lui aprilie și se întinde până în 
august. Aceasta are loc în porții, fiecare femelă depunând icrele de mai 
multe ori în cursul unui sezon. Cu ajutorul ovipozitorului icrele sunt 
depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din genurile Unio și 
Anodonta (Bănărescu 1964). 

6 Cerinţe de habitat Preferă apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se întâlnește mai 
ales în brațele laterale, dar este destul de frecvent și în plin curent, până 
aproape de zona montană a râurilor, mai ales în Transilvania. Se 
hrănește cu alge filamentoase și unicelulare, resturi de plante 
superioare și detritus; întâmplător îngerează și organisme animale 
(Bănărescu 1964). Răspândirea sa este legată de prezenţa 
lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Reproducerea începe pe la 
sfârşitul lui aprilie şi se întinde până în august. Aceasta are loc în porţii, 
fiecare femelă depunând icrele de mai multe ori în cursul unui sezon. 
Cu ajutorul ovipozitorului icrele sunt depuse în cavitatea branhială a 
lamelibranhiatelor din genurile Unio şi Anodonta. 
Alte cerințe importante față de habitat: 
- Prezenţa secţiunilor cu ape stătătoare sau lent curgătoare 
- Fără exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş, balastru, etc.) din 
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albiile minore 
- Fără surse majore de poluare 
- Fără specii invazive. Speciile invazive care ar putea periclita 
populaţiile de Rhodeus amarus în sit sunt: Carassius gibelio, Lepomis 
gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus nebulosus 
- Prezenţa lamelibranhiatelor (Unio sau Anodonta) 
- Să nu fie obstrucţii artificiale, apa râului să nu fie captată 

7 Fotografii 

 
Rhodeus sericeus amarus (foto: Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Rhodeus sericeus amarus 

2.  Informaţii specifice 
speciei 

Specia este prezentă în cele mai multe habitate din sit atât în apele 
interioare cât și în Dunărea și lunca Dunării. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

 - larg răspândită 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - comună,  
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

- Dunărea, lunca Dunării, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, 
Iezerul Mostiștea, canalul între Iezerul Mostiștea și balta Mostiștea, 
canalul Gârla Mare/Bătrâna, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
prima baltă de la Piscicola Ciocănești, balta Gălățui/Potcoava 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind A se consulta Capitolul Bibliografie 
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sursele de informaţii 
 
 
2011 Umbra krameri 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 8652, cod Natura 2000 - 2011 
2 Denumirea ştiințifică Umbra krameri (Walbaum, 1792) 

 
3 Denumirea populară Română: țigănuș, bătrân (lacurile de-a lungul Dunării), pește-negru 

(Colentina), pește-țigănesc (Ilfov), țigănaș (Vlașca). 
Engleză: European mudminnow 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007) 

4 Descrierea speciei Descriere si identificare: Capul comprimat lateral, gura mica, 
terminala, puțin oblica. Deschiderile branhiale largi, membranele 
branhiale libere, neatașate nici de istm, nici intre ele. Pedunculul 
caudal comprimat lateral. Pectoralele rotunjite, nu ating baza 
ventralelor; ventralele ating sau depașesc inserția analei. Marginea 
anterioara a bazei analei situata sub partea terminala a dorsalei. 
Marginea analei și caudala sunt rotunjite. Solzii mari, cicloizi, fara 
striuri radiare; ei acopera in intregime corpul, piesele operculare, 
laturile și partea dorsala a capului pana inaintea ochilor. Solzii lipsesc 
pe baza inotatoarelor; ventralele lipsite de solzi axilari. Linia laterala 
lipsește. 
Colorit: Corpul brun, cu reflexe violacee mai intunecate pe spate; fața 
ventrala galbuie. O serie de pete intunecate, aproape negricioase, pe 
flancurile corpului, de forma variabila, formeaza dungi longitudinale 
paralele, dispuse neregulat. Pe mijlocul corpului o dunga mai deschisa 
la culoare. Inotatoarele galbui-cenușii sau brune; la baza dorsalei și 
caudalei o dunga transversala intunecata. Atinge pana la 115 mm. 

5 Perioade critice Reproducerea are loc in lunile martie și aprilie. In epoca reproducerii, 
coloritul se intensifica la ambele sexe. 

6 Cerinţe de habitat Ecologie: Specie de apa statatoare sau lent curgatoare, traiește in 
special in balți mici, maloase și napadite de vegetație. Foarte 
rezistenta la lipsa de oxigen, putand respira și oxigenul atmosferic cu 
ajutorul vezicii cu aer, care e puternic vascularizata. La secarea apei 
rezista un timp lung, infundata in mal. Maturitatea sexuala este atinsa 
la varsta de un an. Dimorfismul sexual este puțin pronunțat. 
Reproducerea are loc in lunile martie și aprilie. In epoca reproducerii, 
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coloritul se intensifica la ambele sexe. Hrana consta din nevertebrate 
acvatice: gamaride (adesea hrana de baza), Asellus, molluște, larve de 
chironomide, efemeroptere, odonate, coleoptere, copepode, ostracode; 
ocazional consuma puiet de pește, apoi insecte și arahnide terestre. 
Animalul nu trăiește mai mult de 2 ani. 

7 Fotografii 

 
Umbra krameri (foto: Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Umbra krameri 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Am identificat specia într-un singur habitat foarte mic din sit. Chiar 
dacă mai sunt și alte habitate adecvate unde este posibilă să existe 
populații localefoarte mici, identificarea acestor populații este foarte 
grea datorită numărului redus de exemplare. Considerăm că în acele 
habitate unde specia are o populație viabilă, exemplarele pot fi 
identificate cu ușurință. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- reproducere 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- izolată,  

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - foarte rar,  
 

7.  Perioada de colectare 
a datelor din teren 

Aprilie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost identificată într-un habitat mic, măștinos și izolat pe lunca 
Dunării. Poate cel mai important habitat pentru specii de mlaștină din 
sit. 

9.  Distribuţia speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
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[harta distribuţiei]  
10.  Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1159 Zingel zingel 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 627, cod Natura 2000 - 1159 
2 Denumirea ştiințifică Zingel zingel  (Linnaeus, 1766) 
3 Denumirea populară Română: fusar mare, ceh (Vlașca), pietrar, pește cu două nume și 

peștele țiganului (de-a lungul Dunării), sulă (Argeș la vărsare), petrar 
(Oltenia și Muntenia) 
Engleză: common zingel 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007) 

4 Descrierea speciei Descriere și identificare: corpul alungit, fusiform, aproape circular în 
secțiune. Capul mai îngust decât la Zingel streber și oval. Pedunculul 
caudal mult mai gros decât la Zingel streber și slab comprimată lateral 
în partea posterioară, ovoind în secțiune. Solzii mai mici decât la 
Zingel streber: pe fața ventrală ei se întind mai anterior decât la Zingel 
streber, ajungând până la baza înotătoarelor ventrale. Obișnuit atinge 
30-35 cm, dimensiunea maximă cunoscută fiind de 48 cm. 
Colorit: Spatele și cea mai mare parte a laturilor sânt cafenii-cenușii, 
există același dungi ca la Zingel streber, dar foarte slab marcate și 
indistincte. Fața ventrală și abdomenul sunt gălbui. 

5 Perioade critice Reproducerea are loc în martie și aprilie în plin curent.Ouăle sunt 
depuse pe pietre. 

6 Cerinţe de habitat Trăiește în Dunăre și râurile mair și relativ adânci, pe fund de nisip, 
pietriș sau argilă. În bălțile Dunării ajunge rar. Se hrănește cu insecte 
acvatice (îndeosebi efemeroptere), crustacee, icre și pești mici. 

7 Fotografii 

 
Zingel zingel (foto: Nagy András Attila) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Zingel zingel 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată în 
albia fluviul Dunărea (singurul habitat al acestei specii din sit). 
Am decis astfel să utilizăm datele din literatura recentă (2011-2012) 
pentru a estima mărimea populației la nivelul sitului. Aceste date 
reflectă clar faptul că specia este una foarte rară și a fost prezentă doar 
în aval de sit într-o densitate scăzută 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  
 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- marginală,  
 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - foarte rară,  
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie 2018 – martie 2019 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

- Fluviul Dunărea 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
4125 Alosa immaculata 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 14691, cod Natura 2000 - 4125 
2 Denumirea ştiințifică Alosa immaculata  (Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa 

pontica pontica Eichwald, 1838) 
3 Denumirea populară Română: scrumbie de Dunăre 

Engleză: Black Sea shad,  
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007) 

4 Descrierea speciei Descriere și identificare: Corpul alungit și comprimat lateral. Profilul 
dorsal al corpului urcă lin și aproape regulat de la vârful botului până 
deasupra pectoralei, după care merge aproape orizontal. Gura terminală 
mare, puțin oblică în sus, deschiderea ei ajunge până sub marginea 
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anterioară a ochiului sau puțin în urma acesteia, iar articulația 
mandibulei în urma marginii posterioare a ochiului. Maxilarul foarte 
mare, lățit și rotunjit la marginea posterioară. Botul înalt, comprimat 
lateral obtuz. Abdomenul comprimat lateral, de la vârful botului până 
la baza analei: în urma analei, marginea ventrală a corpului e rotunjită. 
Dorsala situată spre mijlocul corpului: inserția ei e mai apropiată de 
vârful botului decât de baza caudalei sau la egală distanță. Dorsala e 
scurtă, scundă, mai înaltă anterior decât posterior. Anala situată ult în 
urma dorsalei. Caudala adânc scobită. Solzii caduci lipsesc pe cap, 
există pe istm. 
Colorit: Spatele este verde-albastrui intens, flancurile argintii cu un 
luciu foarte viu; capul este uneori albicios, alteori mai intunecat, 
aripioarele incolore. 

5 Perioade critice Reproducere: Scrumbia de Dunăre este o specie marină migratoare, 
care iernează în mare și se reproduce obligatorii în fluvii. Iernează la 
adâncimi destul de apreciabile și la o distanță mare de țărm. Migațiunea 
de primăvară începe prin martie, la o temperatură de 6°C, când 
bancurile apar la țărm, întreptându-se spre nord. Ele staționează un 
timp în fața gurilor Dunării, după care urcă în susul fluviului. 
Migrațiunea cea mai intensă are loc în luna aprilie și începutul lunii 
mai. Unele exemplare migrează încă în iunie. Ondată după reproducere 
coboară înapoi în mare, exemplare izolate se mai întâlnesc în Dunăre 
până la sfârșitul lui iulie. În migrațiunea de înapoiere în mare, 
exemplarele sunt grupate. Odată ce au ajuns în mare, exemplarele 
adulte se retrag la adâncimi relativ mari. Puietul începe să se scurgă 
spre mare imediat după reproducere: el staționează un timp destul de 
îndelungat în spațiul îndulcit din fața gurilor Dunării. O mare parte din 
puiet este antrenat în bălți, unde piere la retragerea apelor. 
Perioada de reproducere începe în mai și se termină în iulie. 

6 Cerinţe de habitat Vezi și la celula anterioară. 
Unele exemplare devin mature la doi ani, majoriatea la 3 ani. Masculii 
depășesc cu puțin ca număr femelele. Hrana constă îndeosebi din pești 
(70-75%); în mare: Engraulis, Clupeonela, Sprattus, iar în apele dulci 
mai ales ciprinide. Se mai hrănește și cu crustacee. 
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7 Fotografii 

 
Alosa immaculata    

(Sursa foto: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunai_hering) 

 
B) Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Alosa immaculata 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Pe parcursul inventarierii din 2018 specia nu a fost identificată în apele 
sitului Natura 2000. Avem date despre prezența speciei de la pescari, 
localnici și angajații de la ANIF și Administrația Națională Apele 
Române. Specia este prezentă în Dunăre și în canalul principal care 
leagă Dunărea cu Iezerul Mostiștea. Specia urcă până la barajul de la 
Iezerul Mostiștea în condiții de  apă limpede. 
Din analiza literaturii de specialitate (2007-2013) putem confirma că 
specia nu a fost identificată la nicio colectare de date.  
Acest lucru se datorează faptului că prezența speciei este temporară, ea 
fiind o specie marină migratoare, care iernează în mare și se reproduce 
în Dunăre. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- reproducere 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- larg răspândită (doar temporar pe parcursul reproducerii) 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă   - comună, (doar temporar pe parcursul reproducerii) 
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Martie - octombrie 2018 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre. 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1124 Gobio albipinnatus 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 501, cod Natura 2000 – 1124 
2 Denumirea ştiințifică Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933) (Cod Eunis – 128690, cod Natura 

2000 – 6144). 
Pentru această specie s-au folosit în special (Harka și Bănărescu 1999, 
Nalbant 1995, Bănărescu și colab. 1999) denumirile de Gobio 
albipinnatus (Lukasch, 1933) și Gobio albipinnatus vladykovi (Fang, 
1943). Datorită noilor cercetări moleculare (Naseka 2001) Kottelat și 
Freyhof (2007) consideră valabil denumirea de Romanogobio 
vladykovi (Fang, 1943). Considerăm că statutul speciei în momentul de 
față încă este instabil, din acest motiv recomandăm în continuare 
folosirea denumirii de Gobio albipinnatus Lukasch, 1933. 

3 Denumirea populară Română: porcușor de șes 
Engleză: White-finned Gudgeon, Danube whitefin gudgeon 
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007). 

4 Descrierea speciei Specie cu o răspândire largă în România, est cel mai des întâlnit dintre 
cele 3 specii Gobio de importanță comunitară. Telcean & Bănărescu 
(2002) îl categorizează la speciile care și-au extins arealul sau au 
devenit mai abundanți în ultimii ani. 
Descriere si identificare: Corpul și pedunculul caudal relativ inalte și 
comprimate lateral. 7, excepțional 8 radii divizate in dorsala. Mustațile, 
in general, ajung pana la marginea posterioara a ochiului. Pedunculul 
caudal ușor comprimat lateral, inalțimea minima fiind puțin mai mare 
(rar egala) cu grosimea pedunculului la nivelul capatului posterior al 
analei. Caudala adanc scobita, lobul ei superior mai lung decat cel 
inferior. De obicei atinge pana la 10 cm. 
Colorit: Fața superioara e galbuie cenușie deschis, fața dorsala a 
capului cenușie mai inchis, cu pete și dungi mai intunecate. Pe laturi 7-
8, rar 6 sau pana la 12 pete rotunde, mai mici ca la celelalte specii ale 
genului. Solzii liniei laterale au doua pete negre foarte slab pronunțate. 
Pe radiile dorsalei și caudalei cate doua șiruri de pete negre foarte 
palide. Dimorfismul sexual este slab marcat. 
Se poate confunda cu celelalte trei specii din aceeași familie (G. 
kessleri, G. uranoscopus, G. gobio). 

5 Perioade critice Reproducerea are loc in lunile mai și iunie. 
6 Cerinţe de habitat Ecologie: Traiește in Dunare și cursul inferior al raurilor cu fund de 

nisip sau argila. Se localizeaza in locuri cu apa ceva mai adanca și 
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curent slab. Evita locurile cu apa mai rapida. Traiește mai mult solitar, 
uneori in carduri mici. Consuma fauna de fund, mai ales diatomee, 
larve mici de efemeride și alte animale din nisip. Este o specie 
sedentară, nu întreprinde migraţiuni periodice. Duşmanii naturali sunt 
speciile răpitoare (ştiucă, şalău, mihalţ, somn sau biban). Dintre 
mamifere: vidra. Câteva exemplare pot fi consumate și de către 
pescărașul albastru (Alcedo atthis). Trebuie menționat faptul că aceste 
dușmani naturali nu periclitează supraviețuirea populațiilor acestei 
specii. Mult mai periculos este prezența speciilor invazive și 
degradarea habitatelor. Aceste specii invazive sunt în competiţie cu 
porcușorul de șes pentru hrană sau loc de reproducere (caras, somn 
pitic, murgoi bălţat, biban soare). Factorii periclitanţi care contribuie la 
degradarea habitatului speciei sunt: exploatarea agregatelor minerale 
(nisip, balastru, etc.) din albiile minore a râurilor, poluarea cursurilor 
de apă, scăderea debitului râurilor prin captare. Unele exemplare pot fi 
folosite ca nadă vie de către pescarii din zonă. 

7 Fotografii 

 
Gobio albipinnatus (foto: Nagy András Attila) 

 
B) Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Gobio albipinnatus 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată in 
fluviul Dunărea, habitatul preferat al speciei.  
S-a decis folosirea datelor din alte surse, dar și din literatura recentă 
(2007-2013), pentru a estima mărimea populației la nivelul sitului. 
Toate aceste date reflectă totuși faptul că specia este prezentă atât în sit 
cât și în apropierea imediată a sitului. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- larg răspândită – în habitatele specifice 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 126 
 

6.  Abundenţă  - comună,  - în habitatele specifice 
 

7.  Perioada de colectare 
a datelor din teren 

Aprilie – octombrie 2018 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

- Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1157  Gymnocephalus schraetzer 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 512, cod Natura 2000 - 1157 
2 Denumirea ştiințifică Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) (Gymnocephalus 

schraetzer și Acerina schraetzer (Linnaeus, 1758)), (Cod Eunis – 
10075) 

3 Denumirea populară Română: răspăr, șpârliu, bălos, firizar 
Engleză: Yellow pope, schraetzer, striped ruffe 
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007). 

4 Descrierea speciei Descriere și identificare: Corpul relativ alungit. Profilul dorsal urcă 
aproape rectiliniu de la vârful botului până la inserția dorsalei, după 
care coboară; privit lateral, capul apare triunghiular. Profilul ventral 
aproape orizontal. Ochii, situați mai mult în jumătatea posterioară a 
capului, privesc mai mult lateral. Diametrul lor orizontal depășește cu 
mult pe cel vertical. Obișnuit 14-20 cm, maximum 24 cm. 
Colorit: Partea dorsală și flancurile galbene ca lămâia, cea ventrală 
aproape albă. Pe jumătatea dorsală a corpului se întind trei dungi 
longitudinale negre-albăstrui, subțiri și foarte bine delimitate; prima 
situată imediat sub dorsală, a doua la nivelul marginii superioare a 
ochiului (și în parte suprapusă liniei laterale), a treia la nivelul jumătății 
inferioare a ochiului. Primele două linii, adesea și a treia, sunt 
întrerupte. Pe membrana părții spinoase a dorsalei 3 șiruri de pete 
rotunde, mari, negre. Partea moale a dorsalei și celelalte înotătoare 
incolore. Irisul negru.  

5 Perioade critice Primăvara întreprinde migrațiuni în susul râurilor. Reproducerea are 
loc primăvara, în aprilie-mai. Icrele sunt depuse în benzi late, pe fund 
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tare, în curent. 
6 Cerinţe de habitat Specie exclusiv de apă curgătoare; trăiește în Dunare și râurile moderat 

curgătoare, pe fund de nisip, ocazional chiar de pietriș. Ajunge uneori 
până în zona de coline a râurilor. Trăiește în cârduri de câteva zeci sau 
sute de indivizi, uneori în amestec cu alte specii mai mult sau mai puțin 
reofile. Evită coturile cu apă stătătoare. Se hrănește cu nevertabrate 
acvatice de fund, ocazional cu icre și puiet de pește. 

7 Fotografii 

 
Gymnocephalus schraetzer 

(http://www.fischlexikon.eu/fischlexikon/suesswasserfische.php?fisch_
id=0000000056) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Gymnocephalus schraetzer 

2.  Informaţii specifice 
speciei 

Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată în 
fluviul Dunărea, acesta fiind singurul habitat al acestei specii din sit. 
Astfel am utilizat datele din literatura recentă (2007-2013) pentru a 
estima mărimea populației la nivelul sitului. Aceste date reflectă clar 
faptul că specia este prezentă atât în sit cât și în apropierea imediată a 
sitului. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

 - larg răspândită – în habitatele specifice 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă   - comună, - în habitatele specifice 
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie – octombrie 2018 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

- Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 
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9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
2522 Pelecus cultratus 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 10030, cod Natura 2000 – 2522 
2 Denumirea ştiințifică Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758). 
3 Denumirea populară Română: săbița, bârcie (Mehedinți), sabie (Romanați, Dolj, Severin), 

saghie (Moldova), săbioară (Ialomița), săghișoară (Bârlad), săgeată 
(Tighina). 
Engleză: razor fish, sichel, ziege, sabre carp, sabrefish 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007). 

4 Descrierea speciei Descriere și identificare: Corpul este alungit, mult comprimat lateral. 
O carenă ventrală foarte ascuțită, lipsită de solzi, se întinde de sub 
opercului până la anala. Profilul dorsal al corpului este la majoritatea 
exemplarelor o linie aproape orizontală, de la bot până la inserția 
caudalei; mai rar, profilul este ușor convex. Ochii foarte mari, situați în 
jumătatea anterioară a capului. Gura este superioară și aproape 
verticală, mică, nu ajunge până în dreptul marginii inferioare a 
ochiului. Dorsala este situată foarte posterior. Anala foarte lungă, mult 
mai înaltă anterior decât posterior, cu marginea concavă. Caudala 
puternică, adânc scobită, lobul inferior mai lung decât cel superior. 
Solzii mici, subțiri, caduci, acoperă corpul în întregime, inclusiv fața 
dorsală a capului până la ochi, pieptul și istmul. Linia laterală începe la 
capătul superior al opercularului, se îndreaptă înapoi, apoi vertical în 
jos, după care descrie o serie de ondulații. Spre partea posterioară a 
corpului devine aproape dreaptă. Obișnuit atinge 25-35 cm, maximum 
50cm (peste 1 kg). 
Colorit: Fața superioară este albastră-închis sau verde-albăstruie cu 
luciu metalic puternic, flancurile argintii strălucitoare, fața ventrală 
albă, pectoralele, dorsala și caudala cenușii, celelalte înotătoare gălbui. 

5 Perioade critice Reproducerea are loc în lunile aprilie-iunie, începând la o temperatură 
de circa 12ºC. O femelă depune înte 10000-58000 de icre (în medie 
33500). Icrele sunt semipelagice. Ecloziunea lor are loc după 3-4 zile. 
Larvele la ecloziune măsoară 7 mm. Ele sunt nepigmentate, au 
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organele respiratorii reduse, sacul vitelin alungit. 
6 Cerinţe de habitat Pește bun înotător care trăiește în fluvii și râuri de șes, precum și în 

multe lacuri mari interioare; frecvent și în limanurile și lacurile litorale, 
precum și în părțile îndulcite ale mărilor. În bălțile de inundație ale 
Dunării pătrunde primăvara, iar după reproducere se reîntoarce în 
Dunăre. Maturitatea sexuală e atinsă la 3-4 ani. Se hrănește cu 
plancton, nevertebrate bentonice, insecte aeriene și pești mici. 

7 Fotografii 

 
Pelecus cultratus (foto: Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Pelecus cultratus 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată în 
apele sitului, însă pe baza informațiilor furnizate de către dl. Petre 
Barbu, administratorul lacului Gălățui, în partea vestică a lacului există 
o populație de sabiță de cca. 1500 exemplare, cu o greutate medie de 
0,2-0,3 kg. Specia a reușit să supraviețuiească în ciuda practicării 
pisciculturii intensive pe acest lac.  
Specia nu a fost identificată în albia fluviului Dunărea, astfel că s-a 
decis consultarea literaturii recente (2007-2013) de specialitate, 
rezultând faptul că deși specia este caracterizată ca și o specie prezentă 
peste tot în Dunăre, în realitate este una destul de rară și poate fi 
identificată cu dificultate. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- marginală,  
 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - foarte rară,  
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie – octombrie 2018 
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8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, partea vestică a 
lacului Gălățui 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1130 Aspius aspius 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 432, cod Natura 2000 – 1130. 
2 Denumirea ştiințifică Aspius aspius (Linnaeus, 1758). 

Pentru avat în ultimii 50 de ani s-a folosit doar denumirea de Aspius 
aspius, unii autori (Nalbant 1995) foloseau și Aspius aspius aspius 
(Linnaeus, 1758) arătând că avatul de la noi ar fi o subspecie a speciei 
Aspius aspius. 
Propunem în continuare folosirea denumirii de Aspius aspius  
(Linnaeus, 1758). 

3 Denumirea populară Română: avat, arvat (Fetești), aun (Ardeal), belizna (la lipoveni), 
buţoiu (Mehedinți), buțon (de-a lungul Dunării), fat (Dolj), haut (de-a 
lungul Prutului și Seretului), guran (Mehedinți), hăut (de-a lungul 
Siretului), hauţ (Ocna Mureș), lup-de-peşte (Neajlov), peşte-lup 
(Giurgiu, Greaca), peşte-ţigănesc, pește-cu-șapte-nume, ţigan (Greaca), 
vânător (Luduș), vângău (Greaca), vrespere (Greaca), vulcan (Neajlov). 
Engleză: Asp 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007). 

4 Descrierea speciei Specie cu o răspândire destul de largă în România, Telcean & 
Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile care și-au menținut 
arealul de răspândire și abundența în ultimii ani. 
Descriere și identificare: Corpul este alungit, puțin comprimat lateral. 
Profilul dorsal al capului urcă lin, dar imediat în urma capului profilul 
se înalță brusc, formând un fel de cocoașă. Marginea analei este 
puternic concavă. Caudala adânc scobită, cu lobi aproximativ egali. 
Solzii sunt subțiri, dar bine fixați, cu striuri evidente, ei acoperă istmul 
în întregime. Obișnuit atinge 30-40 cm, dar poate atinge și 80 cm. 
Colorit: Spatele măsliniu închis, ceva mai jos vânăt, flancurile argintii, 
fața ventrală albă. Dorsala și caudala sunt cenușii, ventralele și anala 
incolore sau palid roșietice, pectoralele incolore. Buzele albicioase. 
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5 Perioade critice Reproducerea are loc în martie-aprilie, până în mai. În râuri urcă în sus 
în timpul reproducerii. Depun icrele pe fund tare. 

6 Cerinţe de habitat Trăiește atât în râurile de șes până în zona colinară, cât și în bălți mari 
și lacuri dulci sau salmastre, mai rar în părțile îndulcite ale mării. O 
bună parte din exemplarele din Dunăre intră pentru reproducere în bălți 
și se retrag la scădeerea apelor, altele rămân în Dunăre, iar altele sunt 
sedentare în bălți. În râuri urcă în sus în timpul reproducerii. Puii se 
hrănesc la început cu plancton; puii mai mari și adulții se hrănesc 
aproape exclusiv cu pești. 

7 Fotografii 

 
Aspius aspius (foto: Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Aspius aspius 

2.  Informaţii specifice 
speciei 

Exemplare ale specie au fost identificate din fluviul Dunărea și în apele 
din lunca Dunării cu legătură directă cu aceasta. Pe baza informațiilor 
colectate pe teren, considerăm că specia poate fi prezentă și în bălțile 
Gălățui și Potcoava, însă noi nu am identificat niciun exemplar în 
aceste bălți, dar prezența ei la nivelul sitului este certă. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- marginală,  
 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - comună,  - în Dunărea (și în apele care au legătură directă cu 
Dunărea) 
- rară – în apele interioare 

7.  Perioada de colectare 
a datelor din teren 

Aprilie – octombrie 2018 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

- Dunărea, lunca Dunării, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 
- habitat potențial: bălțile Gălățui/Potcoava 
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9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
2555 Gymnocephalus baloni 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 10074, cod Natura 2000 – 2555. 
2 Denumirea ştiințifică Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974). 
3 Denumirea populară Română: ghiborț de râu 

Engleză: Balon’s ruffe, Danube ruffe 
(Kottelat și Freyhof 2007). 

4 Descrierea speciei Descriere şi identificare: Botul obtuz, gura mică, terminală, dar 
situată jos și orizontal, astfel încât are o tendință de inferioritate. 
Deschiderea gurii nu ajunge până în dreptul ochiului. Pedunculul 
caudal scurt, relativ înalt și comprimat lateral.  Pectoralele rotunjite, 
inserate foarte puțin înaintea dorsalei. Ventralele se inserează sub 
inserția dorsalei sau puțin mai în urmă. Anala se inserează la limita 
dintre porțiunea spinoasă și cea moale a dorsalei. Solzii sunt mici. 
Obișnuit atinge 10-15 cm. 
Colorit: Partea dorsală și flancurile verzi-măslinii, cu pete și puncte 
brune, care formează câteva dungi neregulate. Partea ventrală gălbuie. 

5 Perioade critice Reproducerea are lor primăvara. Reproducerea este foarte 
asemănătoare cu cel al ghiborțului (Gymnocephalus cernua), însă 
ghiborțul de râu preferă mai ales fundul cu pietriș și nisip.  

6 Cerinţe de habitat Specie de apă curgătoare, prezentă în porțiunile de deal și de șes ale 
râurilor. Preferă zonele cu curent mai puternic. Câteodată se poate 
întâlni și în brațe moarte sau bălți din lunca inundabilă a râurilor, unde 
este antrenată de viituri. Aici se găsește de obicei în număr mare în 
zona stăvilarelor, semnalând faptul că specia ar dori să revină în râu, în 
zonele cu curent. Se hrănește cu animale bentonice: chironomide și alte 
insecte, viermi și crustacee, apoi cu icre, larve și puiet de pești. 
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7 Fotografii 

                  
Gymnocephalus baloni 

(http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/perciformes/percida
e/gymnocephalus/gymnocephalus_baloni/index_big.htm) 

 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Gymnocephalus baloni 

2.  Informaţii specifice 
speciei 

Pe parcursul inventarierii din anul 2018, specia nu a fost identificată in 
fluviul Dunărea (singurul habitat al acestei specii din sit).  
Avem date despre prezența speciei de la pescari, localnici și angajații 
de la ANIF și Apele Române. Specia este prezentă în Dunăre și în 
canalul principal care leagă Dunărea cu Iezerul Mostiștea. Specia urcă 
iarna până la barajul de la Iezerul Mostiștea. 
S-au utilizat date din literatura recentă (2011-2012) pentru a estima 
mărimea populației la nivelul sitului. Aceste date reflectă faptul că 
specia este foarte rară în fluviul Dunărea. Specia a fost prezentă doar în 
aval de sit pe parcursul anilor 2011 și 2012, într-o densitate foarte mică, 
rezultând faptul că specia în zona sitului este prezentă cu o probabilitate 
mare, într-o densitate medie de 1 exemplar / hectar. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  
 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- marginală,  
 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - foarte rară,  
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie – octombrie 2018 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 
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9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1145 Misgurnus fossilis 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 551, cod Natura 2000 – 1145. 
2 Denumirea ştiințifică Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 

Denumirea nu s-a schimbat în ultimii 50 de ani.   
3 Denumirea populară Română: ţipar, chişcar (Moldova), cec (pârâul Sibiu), chișcar-roșu (de-

a lungul râului Bistrița), cic (Ardeal), cicar (Arad și Ardeal), ciscar (de-
a lungul râului Suceava), cuțitoaie (Muscel), smioarță (Vlașca), 
țâcâtoare (afluenții Crișului Negru), țâmpar (zona Arad), țipar-mare 
(zona Snagov), țipar-fără-ochi (Gorj), vârlar (Ilfov) 
Engleză: weatherfish, weather loach 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007). 

4 Descrierea speciei Descriere și identificare: Corpul este alungit şi gros, de înălţime 
aproape uniformă. Profilul dorsal şi cel ventral aproape orizontale. 
Capul gros, slab comprimat lateral. Nările mai aproape de ochi decât de 
vârful botului; nara anterioară tubulară, rotundă, acoperită de un 
opercul pielos; nara posterioară alungită, simplă. Gura inferioară 
semilunară. Buza inferioară cărnoasă, prevăzută cu două perechi de 
lobi cărnoşi: perechea anterioară (şi mediană) scurţi şi groşi, perechea 
posterioară lungi şi subţiri, având aspectul unor mustăţi. Dintre cele 3 
perechi de mustăţi, perechea a treia este cea mai lungă. Peduncul 
caudal comprimat lateral, îndeosebi în partea posterioară. Marginea 
dorsală şi ale peduncului caudal, îngustate, formează câte o carenă 
adipoasă, ce are oarecum aparenţa unei prelungiri a înotătoarei caudale. 
Solzi mici, dar foarte evidenţi, imbricaţi. Linia laterală foarte greu 
vizibilă, în schimb, sistemul lateral al capului foarte evident. Istmul 
complet acoperit de solzi, capul fără solzi. 
Colorit. Faţa dorsală cafenie-închis, presărată cu pete negricioase 
mărunte. Această zonă este mărginită de o dungă longitudinală îngustă, 
aproape neagră, ce se întinde de la colţul superior al opercularului până 
la caudală. În partea posterioară dunga e întreruptă, constând din pete 
izolate. În jos de această dungă corpul este cafeniu-deschis, urmează o 
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nouă dungă negricioasă, foarte lată, continuă de la ochi până la baza 
caudalei. Sub această dungă corpul e galben-ruginiu, presărat cu puncte 
cafenii. În lungul acestei zone deschise se întinde o a 3-a dungă 
negricioasă, îngustă şi întreruptă. Capul cafeniu-deschis cu pete mici 
întunecate. Înotătoarele fumurii cu pete întunecate. Dimorfism sexual. 
Radia a doua a pectoralelor este la mascul alungită, îngroşată, dar 
nelăţită la bază. La mascul pectoralele sunt mai lungi decât la femele 
din aceeaşi clasă de vârstă. Femelele ating 25 cm, rar 30 cm; masculii 
mai mici. 
Posibilităţi de confuzie cu alte specii similare. Se poate confunda cu 
alte specii din familia Cobitidae (câră – Sabanejewia aurata balcanica, 
zvârlugă - Cobitis elongatoides) sau cu chişcar (Eudontomyzon 
danfordi), dar numai accidental pot apărea simultan în aceeaşi habitat. 
Ţiparul este o peşte nocturnă, noaptea este cea mai activă, când îşi 
caută hrana în nămol, între resturile de plante şi vegetaţia sumbersă, 
sau între rădăcini de plante. Hrana lui constă din detritus organic, 
vegetaţie acvatică, viermi, crustacee, larve de insecte, moluşte. 

5 Perioade critice Perioada de reproducere durează din martie până în iunie: femela 
depune 100000-150000 de icre pe vegetaţia acvatică. Icrele sunt 
lipicioase, aderând la vegetaţie. Incubaţia durează 7-8 zile (la 15 ºC): în 
momentul ecloziunii, alevinul măsoară 5 mm: el este prevăzut cu 
branhii externe (Bănărescu 1964, Demény şi colab. 2009). Duşmani 
naturali. Ţiparul nu are foarte multe duşmani autohtoni, fiind o specie 
care trăieşte în habitate cu condiţii extreme (uneori lipsa aerului, multă 
vegetaţie şi nămol) unde nu are multe co-specii. În habitatele lui iniţiale 
(braţe moarte) speciile de peşti prădător (ştiuca, somnul) sunt duşmani 
naturali şi în puţine cazuri păsările de apă (ţiparul urcă rar la suprafaţa 
apei). În toate habitatele ţiparului speciile invazive reprezintă un risc de 
supravieţuire. Acestea sunt competitori de hrănire, de reproducere şi 
ocupă foarte agresiv habitatul ţiparului. Cele mai frecvente specii 
invazive capturate: biban de soare (Lepomis gibbosus) şi caras 
(Carassius gibelio). Factori periclitanţi. Prezenţa speciilor invazive este 
un factor îngrijorător pe toată suprafaţa sitului. Un alt factor periclitant 
este dragarea canalelor. Comportamentul ţiparului îngreunează 
supravieţuirea lui în situaţii în care habitatul lui este transformat sau 
perturbat deoarece, în caz de dragare ţiparul alege cel mai apropiat 
adăpost pentru a scăpa. Prin urmare, în cazul acţiunilor de dragare, pot 
fi scoase pe mal numeroase exemplare sau chiar o întreagă populaţie 
(Meyer şi Hinrichs 2000, Pekárik şi colab. 2008). 

6 Cerinţe de habitat Specie dulcicolă de apă stătătoare sau lent curgătoare. Habitatul iniţial 
a ţiparului erau mlaştinile, porţiunile mlaştinoase ale râurilor, bălţi, 
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braţele laterale şi moarte. Este considerată ca fiind o specie nocturnă, 
care preferă fundul mâlos şi o densă vegetaţie submersă. Având 
posibilitatea respiraţiei aeriene (intestinală) este foarte rezistentă la 
lipsa de oxigen în apă. În caz de secare a bălţii rezistă mult timp în mâl 
(Bănărescu 1964, Meyer şi Hinrichs 2000). Pe parcursul secolului 
trecut, prin desecarea şi regularizarea zonelor umede, şi-a pierdut o 
mare parte din habitatul natural de pe întreg teritoriul ţării, care a 
rezultat scăderea frecvenţei şi a răspândirii ţiparului (Wilhelm 2000). 
După desecare s-au format habitate secundare (canale de desecare, 
pâraie şi porţiuni de râuri reglementate) pe care ţiparul le foloseşte ca şi 
habitate noi şi în care se pot forma populaţii însemnate (Meyer şi 
Hidrich 2000, Pekarik şi colab. 2008). Pentru reproducere ţiparul are 
nevoie de ape cu adâncime mică, inundări de primăvară unde apa se 
încălzeşte repede iar temperatura rămâne constantă (cca. 15 ºC) timp de 
7-8 zile (Demény şi colab. 2009). Nu întreprinde migraţiuni; 
primăvara, în perioada de reproducere, este mult mai mobil decât în 
restul anului. E sensibil la schimbările de presiune atmosferică: înaintea 
furtunilor urcă la suprafaţa apei (Bănărescu 1964). 

7 Fotografii 

    
                         Misgurnus fossilis (Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Misgurnus fossilis 

2.  Informaţii specifice 
speciei 

Populația estimată este foarte mică și este prezentă doar în 4 
canale/brațe moarte din lunca Dunării care au legătură directă cu 
Dunărea. Este posibil ca specia să mai fie prezentă și în alte habitate, 
însă datorită mărimii mici ale populațiilor, respectiv modul de viață (se 
refigiează foarte repede în mâl), nu a fost identificată. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  
 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- izolată,  
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5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - foarte rară,  
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie – octombrie 2018 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

-  4 canale/brațe moarte din lunca Dunării 
- habitat potențial: lacul Gălățui, lacul Potcoava, canalul Gârla 
Mare/Bătrâna, canalul de lângcă piscicola Ciocăneși, canalul între balta 
Mostiștea și iezerul Mostiștea. 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1160 Zingel streber 

 
A. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Eunis – 626, cod Natura 2000 – 1160. 
2 Denumirea ştiințifică Zingel streber (Siebold, 1863). 

Bănărescu (1964) și Gyurkó (1973) folosesc denumirea de Aspro 
streber streber Siebold, 1863. Mai târziu Bănărescu (2004) atrage 
atenția asupra faptului că numele corect este Zingel streber (Siebold, 
1863), deoarece este mai vechi și are prioritate față de Aspro. 

3 Denumirea populară Română: fusar mic, fus, peşte de piatră, prundar, ciobăna (Teleorman), 
fâsar (Tecuci, Putna, Neamţ și Hunedoara), fus (Târnava Mică),  peşte-
de-piatră (Pecineagă, Feteşti), prundar (Ocna Mureș), râp (Olt, Arges, 
Timiş). 
Engleză: Streber 
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007). 

4 Descrierea speciei Descriere și identificare: Corpul alungit, fusiform, necomprimat 
lateral. Profilul dorsal al corpului urcă lin, uniform şi rectiliniu de la 
vârful boltului până la inserţia primei dorsale. Profilul ventral aproape 
plan. Capul turtit dorsoventral, mult mai lat decât înalt, privit de sus e 
triunghiular. Botul obtuz, lat în partea posterioară, îngust în cea 
anterioară. Gura inferioară, semilunară, mică, slab protractilă: 
deschiderea ei ajunge sub nara anterioară, marginea maxilarului sub 
nara posterioară, iar inserţia mandibulei sub marginea anterioară a 
ochiului sau puţin mai anterior. Pedunculul caudal lung, subţire, rotund 
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în secţiune. Dorsalele sunt distanţate: prima se inserează deasupra 
marginii posterioare a bazei analei sau puţin în urma acesteia. Ambele 
dorsale triunghiulare, fiind înalte anterior, şi înălţimea scăzând treptat 
spre partea posterioară. Anala se inserează puţin înaintea dorsalei a 
doua. Anusul situat la mică distanţă înaintea analei. Solzii mici, 
acoperă corpul în întregime, afară de faţa ventrală de la jumătatea 
distanţei dintre anus şi baza ventralelor spre partea anterioară. Solzii se 
întind şi pe faţa dorsală a capului, până la nările anterioare, precum şi 
pe aparatul opercular, afară de marginea ventrală a acestuia. Aspectul 
corpului i-a atras denumirea după asemănarea cu un fus de tors. 
Linia laterală completă, perfect rectilinie. 
Dimensiunea maximă cunoscută: 17,5 cm. Obişnuit atinge 14-16 cm.  
Colorit. Faţa superioară a capului şi corpului şi cea mai mare parte a 
laturilor sunt cenuşii-cafenii, bătând puternic în verde. Pe acest fond se 
află 5 dungi late negricioase, foarte evidente: prima înaintea dorsalei 
întâi, a doua în urma primei dorsale, a treia la mijlocul dorsalei a doua, 
a patra pe mijlocul şi a cincea la capătul pedunculului caudal. Faţa 
ventrală albă, înotătoarele incolore. 
Posibilităţi de confuzie: Specia se poate confunda cu o altă specie din 
genul Zingel, cu Zingel zingel (fusar mare). Deosebiri: fusarul mare are 
peduncul caudal mult mai gros decât fusarul mic şi slab comprimat 
lateral în partea posterioară, ovoid în secţiune. Cele două dorsale au 
baza mai lungă şi sunt mai apropiate iar ventralele sunt mai scurte 
decât la fusarul mic. Solzii sunt mai mici, pe faţa ventrală ei se întind 
mai anterior decât la fusarul mic, ajungând până la baza înotătoarelor 
ventrale. 

5 Perioade critice Reproducerea are loc primăvara, de la mijlocul lui martie până în mai. 
Icrele sunt depuse pe pietre sau pe crengi. Boabele de icre sunt mari. În 
perioada de reproducere, femelele devin diforme, corpul lor dilatându-
se foarte mult. 

6 Cerinţe de habitat Trăieşte în Dunăre şi în râurile de deal şi de şes, exclusiv în locurile cu 
curent, pe fund de pietriş, nisip sau argilă. Stă liniştit pe fundul apei, 
întotdeauna cu capul în amonte: când e deranjat ”fuge” la o distanţă 
mică şi se opreşte. Se întâlneşte atât în apă mică (35-40 cm), cât şi în 
adâncul Dunării. Nu întreprinde migraţiuni periodice. Se hrăneşte cu 
insecte acvatice, amfipode, viermi, ocazional icre şi puiet de peşte. 
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7 Fotografii 

                     
Zingel streber (Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Zingel streber 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată în 
fluviul Dunărea (singurul habitat al acestei specii din sit). 
Am decis astfel să folosim datele din literatura recentă (2011-2013) 
pentru a estima mărimea populației la nivelul sitului. Aceste date 
reflectă clar faptul că specia este prezentă atât în sit cât și în apropierea 
imediată a sitului. 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  
 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- marginală,  
 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - comună,  
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie – octombrie 2018 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

- Fluviul Dunărea 
 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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 Eudontomyzon mariae 

 
B. Date generale ale specie 

Nr. Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS - 
2 Denumirea ştiințifică Eudontomyzon mariae  (Berg 1931) 

 
3 Denumirea populară Chișcar, chișcar de râu, cicar (Bănărescu, 1969) 
4 Descrierea speciei Descriere şi identificare: Adulţii au 163-214 mm iar cele mai mari 

larve ating 230 mm. Corpul cilindric în regiunea anterioară. Cele două 
dorsale până la începutul lunii iunie sunt relativ scunde şi depărtate. În 
cursul lunii iunie, imediat înainte de reproducere, cele două dorsale 
cresc, se ating şi se înalţă. Corpul este îngustat în partea anterioară, 
imediat în urma ventuzei bucale. Odontoizii labiali externi sunt mult 
mai rari şi mai mici decât la Eudontomyzon danfordi, şirul de odontozi 
labiali externi inferiori mai mari paralel cu lama suborală există doar la 
puţine exemplare. Odontoizii labiali interni superiori în majoritatea 
cazurilor monocuspizi, uneori bicuspizi. Cei mijlocii totdeauna 
bicuspizi, cei inferiori bicuspizi, mai rar monocuspizi. Placa supraorală 
are 2 dinţi laterali obtuzi, uneori şi unul median. Odontoizii plăcii 
suborale sunt foarte slab individualizaţi, scunzi şi rotunjiţi, astfel încât 
numărul lor se poate stabili foarte greu: între 6 şi 10. Placa sublinguală 
este greu de distins, ea poartă un odontoid central foarte puternic şi 2-4 
odontoizi mărunţi pe fiecare latură. Papila uro-genitală este redusă 
(Bănărescu 1969). 
Colorit: Adulţii au partea dorsală brună închis cu reflexe metalice, 
laturile brune mai deschis, iar partea ventrală argintie. Unele exemplare 
sunt aproape negre. Regiunea branhială bate în galben-roz. Larvele 
sunt brune, mai întunecate dorsal. La larvele mari apar pete dispuse în 
mozaic, înconjurate cu alb (Bănărescu, 1969). 

5 Perioade critice În cursul lunilor iunie – iulie, dorsalele se înalţă şi se apropie, 
reproducerea are loc desigur la scurt timp după aceasta, apoi animalele 
mor (Bănărescu, 1969). 

6 Cerinţe de habitat În România Eudontomyzon mariae trăieşte, ca şi E. danfordi, în râuri 
de munte, și anume în zona lipanului şi a moioagei şi în partea 
superioară a zonei scobarului, probabil şi în zona păstrăvului. Larvele 
trăiesc înfundate în mâl, în porţiunile liniştite ale râurilor. Gonadele 
femele încep să se dezvolte în stadiul larvar, cele mascule abia la adult. 
Metamorfoza are loc toamna (uneori toamna sau la începutul 
primăverii). Odontoizii se dezvoltă după apariţia ochilor în faza finală a 
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metamorfozei. Dorsalele se înalţă şi se alungesc abia la sfârşitul lunii 
iunie, înaintea reproducerii. După metamorfoză, animalele nu se mai 
hrănesc şi de aceea dimensiunile lor scad. În aprilie gonadele sunt bine 
dezvoltate, dar reproducerea nu are loc încă. În cursul lunilor iunie – 
iulie, dorsalele se înalţă şi se apropie, reproducerea are loc desigur la 
scurt timp după aceasta, apoi animalele mor (Bănărescu, 1969).  

7 Fotografii 

                 
Eudontomyzon mariae (Nagy András Attila) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Specia Eudontomyzon mariae 
2.  Informaţii specifice 

speciei 
Specia a fost identificată din Dunărea și lunca Dunării, fiind o specie cu 
prezență semnificativă 

3.  Statutul de prezenţă 
[temporal] 

- rezident,  
 

4.  Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

- marginală,  
 

5.  Statutul de prezenţă 
[management] 

- nativă, 
 

6.  Abundenţă  - rară 
7.  Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Aprilie – octombrie 2018 

8.  Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Dunărea, lunca Dunării și canalul între Dunărea și Iezerul Mostiștea 

9.  Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
 

10.  Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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II.4. Specii de păsări 
 
Scopul prezentului studiu de inventariere – cartare a speciilor de păsări listate la Formularul 

rezervației Ostrovul Haralambie, este de a prezenta date actualizate referitoare la mărimea 
populațiilor speciilor de păsari; informații cu privire la estimarea reală a populațiilor specilor de 
păsări de importanță comunitară și/sau națională; informații cu privire la localizarea populațiilor 
specilor de păsări de importanța comunitară si/sau națională. Aceste date vor permite identificarea 
zonelor importante pentru aceste specii în corelație cu diferitele amenințări de pe teritoriul 
rezervației și vor conduce la realizarea unor măsuri de management specifice pentru fiecare specie și 
pentru fiecare locație în care aceasta a fost identificată. 

 
Specii de păsări listate la Formularul pentru caracterizarea ariei naturale protejate IV.20. 

Ostrovul Haralambie: Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Ardea 
cinerea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Plegadis 
falcinellus, Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta rufina, Oxyura 
leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco cherrug, Falco 
peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Haemantopus 
ostralegus, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Larus genei, Larus 
melanocephalus, Larus canus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna hirundo, Chlidonias 
niger, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, Athene noctua, Strix aluco, 
Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa epops, Dendrocopos major, 
Dendrocopos minor, Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla flava, Lanius excubitor, Erithacus 
rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus oriolus, Corvus corax. 
 

 

II.4.1. Analiza critică a referințelor bibliografice vizând speciile de păsări 
Nr. 
crt. 

Detalii referință bibliografică 

1.  

- Ghid Standard de Monitorizare a speciilor de păsări de Interes Comunitar din 
România – 2014 – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Dezvoltare 
Durabilă şi Protecţia Naturii; 

2.  - Ciochia Victor, 1978 , Editura Ştiinţifică, “Dinamica şi migraţia păsărilor”; 

3.  

- Bertel Bruun, Hakan Delin, Lars Svensson, 1999, Hamlyn Guide, Păsările din 
România şi Europa, Determinator ilustrat, Trad. Dan Munteanu, Societatea Ornitologică 
Română; 

4.  - Catuneanu Ion şi colaboratorii, 1978, Fauna RSR – AVES, vol. 15, fascicula 1; 

5.  
- Munteanu Dan, 2008, Habitatele păsărilor clocitoare din România.I. Non-
Passeriformes  (in :Scripta Ornitologica Romaniae, vol.III, pp.81-119, Cluj-Napoca; 

6.  
- Munteanu Dan şi colaboratorii, 2004, Ariile de importanţă avifaunistică din 
România, Alma Mater Cluj-Napoca, Societatea Ornitologică Română; 
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7.  

- A. Papadopol, M. Tălpeanu, 1979, Consideration zoogeographiques, phenologiques 
et ecologiques sur les oiseaux du departament d’Ilfov – Roumanie, Trav. Mus. Hist. Nat. 
“Grigore Antipa”, XX, pag: 427-444; 

8.  
-       2005, “Cartea Roşie a Vertebratelor din România”, Academia Română şi Muzeul 
Naţional de Istorie Naturală G. Antipa; 

9.  
- Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa,  
adoptată la Berna la 19 septembrie 1979; 

10.  - Dimitrie Radu, 1967, “Păsările din Carpaţi”, Ed. Acad. RSR, Bucureşti; 

11.  
- Munteanu D, 2004, „Ariile de importanţă avifaunistică din România. Documentaţii”, 
coord. Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca; 

12.  
- Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor 
naturale si a florei si faunei salbatice adoptata la 21 mai 1992; 

13.  
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

14.  
- Directiva Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice 
adoptată la 2 aprilie 1979 

15.  

- Ordinul nr.1964 din 13/12/2007 publicat în MO. Partea I nr. 98 din 07/02/2008-
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, 
ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; 

16.  
- Delany Simon, 2011 Guidance on waterbird monitoring methodology: Field protocol 
for waterbird counting – Wetland International Black Sea Programme; 

17.  
- European Environment Agency / Agenţia Europeană de Mediu (EEA), 2006 – 
http://www.eea. europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version 

18.  - Website-ul Convenţiei Ramsar: http://www.ramsar.org 

 
II.4.2. Metodologia utilizată 

 
Recensămintele cantitative şi calitative sunt utilizate curent în studii avifaunistice a unor 

anumite zone. Aceste cercetări sunt folosite, în primul rand, pentru o obţine, în afara unor date 
calitative şi date de ordin cantitativ, comparabile cu datele provenind din alte zone, in cazul de fata, 
apartinand aceleiasi zone protejate – Aria naturală protejată IV.20. Ostrovul Haralambie.  

Suprafetele minim cercetate, în conditiile zonei vizate, sunt în general dimensionate în 
functie de biodiversitate /d.p.d.v. vegetal/ zonei, însă nu mai mici de aproximativ 30 ha. Zona se 
cercetează pe baza unei hărti de teren, în care se notează ruta care se parcurge, puncte de orientare, 
cât şi numarul şi specia păsărilor observate.  

Traseul care se cercetează se parcurge de minim 3-5 ori, în timpul fiecarui sezon fenologic, 
recensamantul efectuandu-se, de regula, în cursul diminetii, la ore aproximativ identice, în perioada 
cântecului cel mai intensiv al masculilor majoritătii speciilor. Ca numar de controale sunt propuse 
minim 8-10.  
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Principalul indicator obiectiv si cantitativ pentru evaluarea statutului unei specii intr-o 
anumita zona este marimea populatiei, respectiv schimbarea marimii populatiilor. Evaluarea 
speciilor de pasari pentru care a fost desemnată aria naturală protejată, se face folosind metode 
cunoscute, descrise in literatura de specialitate: 

 
Metoda nr. 1:  Metoda traseelor (Ferry si Frochot, 1958, 1970, Munteanu 1968) 

 Metoda traseelor consta in parcurgerea unui itinerar dinainte stabilit si de o lungime 
cunoscuta (de ex. 1 km), cu o viteza de 1,5 – 2 km/h. Observatorul efectueaza de-alungul traseului 
opriri intr-un numar finit de puncte, face observatii si noteaza in agenda toate speciile auzite sau 
intalnite de o parte a traseului, precum si frecventa intalnirii lor. Daca sunt notate si pasarile 
identificate si pe cea de-a doua latura a traseului, aceste date vor conta pentru a doua numaratoare 
efectuata pe cea de-a doua latura  la intoarcerea pe acelasi traseu. 
 Se considera un cuplu depistarea in traseu a unui mascul cantator, sau a unui cuib folosit, iar 
pentru pasari izolate observate se considera 0,5 cupluri. Este de dorit ca numaratorile sa fie repetate 
de mai multe ori, retinandu-se sistematic pentru fiecare , indicele cel mai mare obtinut la oricare 
dintre trasee/numaratoare, deoarece acesta este cel mai aproape de numarul maxim de pasari 
cuibaritoare. 
 Traseele sunt parcurse intotdeauna la orele diminetii, cand exista un maxim al activitatii 
pasarilor (orele 5 – 9). In practica se cunosc doua epoci de cantec intens determinate de decalajul 
fenologic existent intre speciile sedentare care vor avea maximul in perioada dintre sfarsitul lunii 
martie si sfarsitul lunii aprilie si speciile oaspeti de vara, care vor canta cu intensitate maxima  intre 
inceputul lunii mai si jumatatea lunii iunie. Astfel, pentru a obtine o imagine cat mai apropiata de 
adevar in privinta speciilor cuibaritoare din zonele cercetate sunt necesare observatii efectuate in 
intervalele determinate de cele doua perioade. 
            Precizia metodei: Cu ajutorul acestei metode se obtin informatii destul de precise despre 
numarul de perechi cuibaritoare a speciilor de pasari, dar apar uneori si specii care au scapat 
inventarierii observatorului. 
 
Metoda nr. 2: Evaluare directa din puncte de observare elevate 

Metoda aplicata: Aceasta metoda este folosita pentru evaluarea populatiilor de pasari de talie 
mare, cu zbor planat (rapitoare, berze etc.). Aceste pasari folosesc coloane de aer cald pentru a se 
inalta, dupa care se deplaseaza cu zbor planat. Datorita acestui comportament tipic sunt usor de 
observat si de identificat de la o distanta semnificativa. Din miscarea lor in perioada de reproducere 
se pot trage concluzii cu privire la numarul perechilor, teritoriile si terenurile de hranit. Observatorii 
stau pe o inaltime (culme de deal) de unde au o vedere buna asupra ariei cercetate. Fiindca aceste 
pasari pot fi observate si identificate de la distante mari, este ideal daca de pe punctul respectiv se 
poate vedea la o distanta de 2-3 kilometri. Observatorii vegheaza cu binocluri si telescoape pasarile 
cu zbor planat, noteaza speciile observate, timpul observatiei si miscarea pasarilor pe harta. 
Observatiile sunt efectuate simultan de pe culmi diferite, astfel se pot observa toate pasarile de pe 
terenul respectiv. Beneficiul acestei metode consta in faptul ca cu efort relativ mic se poate stabili 
eficient populatia de pasari cu zbor planat de pe o arie relativ mare. 
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Precizia metodei: Rezulta date precise despre marimea absoluta a populatiei respective. 
 
Metoda nr. 3: Metoda estimarii pasarilor nocturne si acelor care vocalizeaza noaptea 

Metoda se bazeaza pe notarea glasurilor de chemare a pasarilor nocturne sau a celor care 
vocalizeaza noaptea, in special pe perioada de reproducere, din care se apreciaza numarul relativ al 
perechilor cuibaritoare. Se preteaza la inventarierea speciilor de pasari deosebit de retrase (cresteti, 
buhă, huhurez, etc).  

Pentru folosirea acestei metode se stabileste in prealabil un areal pretabil pentru cercetarea 
acestor specii si se trece la impartirea lui in benzi de lungimi de 300 – 500 m, trasee ce vor fi 
parcurse pe timp de noapte. Numarul masculuilor cantatori ne arata numarul perechilor cuibaritoare 
din zona respectiva. 
            Precizia metodei: Rezultatele obtinute se pot corobora cu observatiile efctuate pe timpul 
zilei, astfel obtinandu-se o imagine fidela a unei comunitati de pasari dintr-un ecosistem. 
 
Metoda nr. 4: Recensamant din puncte fixe (point count) 
Metoda aplicata: Aceasta metoda este folosita pentru recensamantul pasarilor de talie mica, 
(ciocanitoarele, pasari cantatoare) si poate fi aplicata atat in padure cat si pe teren deschis. Punctele 
de observatie sunt asezate intr-o retea dreptunghiulara, unde distanta dintre puncte este de 250 m. 
Acest traseu alcatuit din puncte trebuie parcurs primavara, intre orele 5 si 9 dimineata, cand pasarile 
sunt active (si activitatea nu se schimba semnificativ in cursul implementarii). In fiecare punct vor fi 
petrecute cinci minute cu observarea vizuala si ascultarea vocalizarii sau ciocanitului pasarilor. 
Astfel se vor cunoaste speciile prezente, locatia si numarul teritoriilor lor (a perechilor cuibaritoare). 
Precizia metodei: Cu ajutorul acestei metode se estimeaza marimea populatiei respective.  
 
Pe harta terenului controlat au fost trecute absolut toate datele tuturor speciilor şi indivizilor 
observaţi, inclusiv comportamentul teritorial /cântec, împerechere, construirea cuibului, hrănirea 
puilor, etc. 
 

II.4.3. Evaluarea speciilor de păsări din Aria naturală protejată IV.20. Ostrovul Haralambie 
 

1059 Gallinula chloropus 

 

A. Date generale ale speciei  
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Natura 2000: A123 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Gallinula chloropus 

3 Denumirea 
populară 

Găinușă de baltă 

4 Descrierea speciei  Penajul este negru-maroniu, cu tartita alba si o linie alba de-a lungul 
corpului. Usor de recunoscut dupa ciocul rosu cu varf galben si scut facial 
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rosu. Ochii sunt negri, iar picioarele si laba piciorului sunt de culoare 
galben-verzuie. Masculul si femela seamana foarte bine. Lungimea 
corpului este de 30-38 de centimetri, anvergura de 50-55 cm, iar masa 
corporala medie de 320 de grame. Se hraneste cu vegetatie acvatica, 
nevertebrate, pesti mici si oua de pasare. In libertate, longevitatea medie 
este de trei ani. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Revine în zona de cuibărit în luna 
februarie, de unde pleacă în luna septembrie. 
 
Amenintari  
- Pierderea şi alterarea habitatului. 
- Poluarea şi gestionarea defectuoasă 
a apelor. 
- Perturbarea antropogenă. 

6 Cerinţe de habitat Găinuşa de baltă poate fi întâlnită într-o varietate de zone cu ape liniştite în 
care există vegetație abundentă. Preferă râurile, iazurile, lacurile, canalele 
şi mlaştinile adiacente pădurilor sau care au vegetație înaltă în apropiere. 
Evită în general locurile expuse, lacurile oligotrofe sau saline, însă în 
timpul migrației poate fi observată şi pe pajişti, chiar şi departe de apă. 

7 Fotografii 

               
Gallinula chloropus (foto Matei Dragomir) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Gallinula chloropus, Cod Natura 2000: A123 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele acvatice cu apă stagnantă și vegetație emergentă 
și submergentă, mai ales acolo unde zonele acoperite cu vegetație 
emergentă alternează cu suprafețe deschise de luciu de apă. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate 
fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. Luând 
în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală, 
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special 
pentru odihnă în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
 
 
1253 Rallus aquaticus 
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A. Date generale ale speciei  
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Natura 2000: A118 
2 Denumirea ştiințifică  Rallus aquaticus 
3 Denumirea populară Cârstel de baltă 
4 Descrierea speciei  Partea de sus a corpului este stacojie cu dungi negre, fața și partea de jos a 

corpului este gri-albăstruie cu bare albe și negre pe flancuri și subcodalele 
sunt albe și dungate. Ciocul lung și ochii sunt roșiatici, iar picioarele sunt 
roz. Sexele sunt similare cu toate că femela este mai mică. Lungimea 
corpului este de 23-26 cm, anvergura aripilor de 40-43 cm, greutatea 
medie a corpului de 140 g (mascul) și 110 g (femelă). Se hrănește cu 
nevertebrate terestre și acvatice, amfibieni mici, pești, păsări și mamifere 
și uneori material vegetal. Longevitatea maximă cunoscută în libertate 
este de 8 ani. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Femela depune în mai-iunie o pontă formată din 5-16 ouă de culoare 
crem-deschis cu pete maronii.  Dimensiunea unui ou este de 36 × 26 mm. 
Ponta este incubată de ambii părinți timp de 19-22 de zile, incubația 
începând deseori înainte ca toate ouăle să fie depuse. Puii devin zburători 
la vârsta de 7-9 săptămâni. În cazurile în care cuibul este descoperit, 
femela poate să transporte toate ouăle în alt loc, unu 
câte unul.  
Amenințări 
- Pierderea şi alterarea habitatului. 
- Poluarea şi gestionarea defectuoasă a apelor. 
- Perturbările cauzate de activități antropice. 

6 Cerinţe de habitat Cârstelul de baltă este o pasăre care are nevoie de zone nămoloase, 
arătând o preferință pentru habitate acvatice stătătoare sau lent curgătoare, 
cu un nivel al apei cuprins între 5 şi 30 cm adâncime, care sunt 
înconjurate de un brâu de vegetație acvatică deasă, emergentă sau 
submergentă. 
S-a observat că specia manifestă preferință pentru habitate mozaicate cu 
zone de uscat şi copaci în detrimentul unei zone umede mai mari. 
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7 Fotografii 

            
                         Rallus aquaticus (foto Gabriel Chișamera) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Rallus aquaticus, cod Natura 2000: A118 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia preferă habitatele acvatice cu apă stagnantă și vegetație 
emergentă, mai ales acolo unde adâncimea apei este mică și există 
suprafețe compacte acoperite cu vegetație de tip stuficol. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zonele umede (chiar și bălțile temporare) de 
pe teritoriul rezervației naturale. Luând în considerare tipul de habitat 
majoritar întâlnit în rezervația naturală, prezența speciei are un caracter 
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă în perioadele de 
pasaj. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 

 

1071 Haematopus ostralegus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - 

EUNIS 
Cod Natura 2000: A130 

2 Denumirea 
ştiințifică  

Haematopus ostralegus 

3 Denumirea 
populară 

Scoicar 

4 Descrierea speciei  Este mai mare decât un porumbel (are o lungime de 43 cm). Corpul este 
negru, cu alb pe abdomen, piept, aripi (o dungă lată) și deasupra cozii. 
Ciocul proeminent și drept, irisul și picioarele sunt roșii. Iarna apare o 
bandă albă peste gâtul negru, iar picioarele sunt roz pal. Sexele se 
aseamănă între ele. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Sosirea din cartierele de iernare are loc în martie-aprilie, în perechi sau în 
grupuri mici de 3-5 exemplare. Migrația se încheie până la mijlocul lunii 
mai. Este o specie monogamă, perechea păstrându-se până la decesul 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 151 
 

unuia din parteneri. Îşi face cuibul în pajişti umede sau în locuri cu iarbă 
pitică, pe plaje cu nisip, pe prundiş sau scrădiş. Cuibul este format dintr-o 
gropiță în nisip, sol sărăturat sau scrădiş, pe care o căptuşeşte cu câteva 
fire de iarbă uscată, scoici şi resturi de alge. Perechile cuibăresc solitar, 
cuiburile aflându-se la o distanță de 1-2 km unele față de altele. În lunile 
martie-aprilie (populațiile aflate în sudul arealului de cuibărit) sau în mai-
iunie (populațiile nordice) femela depune o pontă formată din 2-3 ouă (rar 
4) de culoare galbenă, pătate cu brun. Clocitul durează circa 26-27 de zile 
şi este asigurat de către ambele sexe. Puii sunt nidifugi, urmându-şi 
părinții la câteva ore după eclozare, fiind capabili de a prelua singuri 
hrana oferită de aceştia. Timp de 6 săptămâni adulții îşi țin puii aproape 
de cuib şi aduc hrana în apropierea puilor, după care aceştia sunt capabili 
să zboare şi nu mai stau noaptea în zona cuibului. Poate depune o pontă 
de înlocuire dacă prima a fost distrusă de inundații sau prădători 
(pescăruşi, ciori etc.). 

6 Cerinţe de habitat Scoicarul se poate întâlni pe terenurile sărăturate de la malul mării, pe 
plaje cu nisip şi scrădiş, pe dune de nisip, faleze cu vegetație scundă şi 
ocazional pe maluri stâncoase. În interiorul continentului apare de-a 
lungul malul lacurilor şi al râurilor sau chiar pe pajişti şi culturi agricole 
aflate la o oarecare distanță față de apă. 

7 Fotografii 

                 
                           Haematopus ostralegus (foto Matei Dragomir) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Haematopus ostralegus, cod Natura 2000: A130 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia utilizează malurile și prundurile nisipoase, respectiv zone cu 
adâncime mică a apei. Caracteristicile de habitat existente la nivelul ariei 
protejate conferă o favorabilitate ridicată pentru cuibăritul speciei, în 
special în zona malurilor unde există depuneri de aluviuni nisipoase. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 152 
 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Marginală  

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor 
ostrovului unde există depuneri de aluviuni (în special nisip). Această 
particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui deranj 
antropic scăzut, poate favoriza cuibăritul speciei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1076 Himantopus himantopus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Natura 2000: A131 
2 Denumirea ştiințifică  Himantopus himantopus 
3 Denumirea populară Piciorong 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 33 – 36 cm si o greutate medie de 180 g. 

Anvergura aripilor este de circa 75 cm. Proportional cu talia, este specia 
cu cele mai lungi picioare dintre pasarile prezente la noi. Adultii au 
infatisare similara, masculul avand mai mult negru pe cap. Este o pasare 
eleganta, cu picioarele lungi si rosii, iar penanjul este alb cu negru. Se 
hraneste cu insecte, moluste, crustacei, paianjeni, pesti mici si seminte.   

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Femela depune în mod obişnuit 3-4 ouă în luna mai şi începutul lunii 
iunie, având dimensiunea de 43,3 x 29,4 mm. Deseori se pot observa 
pontele de la două femele în acelaşi cuib. Incubaţia durează 25-26 de 
zile şi este asigurată de ambii parteneri. La scurt timp după eclozare puii 
părăsesc cuibul, însă continuă să fie intens hrăniţi de părinţi. Ei devin 
zburători la 28-32 de zile. 

6 Cerinţe de habitat Piciorongul este o specie caracteristică zonelor cu ape puţin adânci, 
apelor interioare şi coastelor marine. Colonii mici pot fi găsite, de 
asemenea, în jurul marilor complexe de zone umede din țară. Populațiile 
nordice migrează pe distanțe lungi, plecând în cartierele de iernare încă 
din luna august; revin la locurile de cuibărit în lunile martie–aprilie. 

7 Fotografii 

                       
                   Himantopus himantopus (foto Viorel Olteanu) 
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B.   Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Himantopus himantopus 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Utilizează cu precădere zonele umede (chiar și bălțile temporare), acolo 
unde adâncimea apei este mică. Preferă regiunile deschise precum 
lacurile, bălțile sau zonele inundate din regiunile de câmpie. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Prezența speciei poate fi notată în principal în zonele umede (chiar și 
bălțile temporare) de pe teritoriul rezervației naturale. Luând în 
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală, 
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special 
pentru odihnă în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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960 Charadrius dubius 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod Natura 2000: A136 
2 Denumirea ştiințifică  Charadrius dubius 
3 Denumirea populară Prundăraș gulerat mic 
4 Descrierea speciei  Adultii au partile superioare maronii, cu abdomen si piept alb si cu o 

banda neagra peste piept.  Fata este alba cu o scufie maronie, masca 
neagra pe ochi, cerc galben pe ochi si ciocul negru. Picioarele si degetele 
au culoarea carnii. Are o lungime a corpului de 15-18 cm, anvergura de 
32-35 cm, masa corporala medie de 40 g. Masculul si femela seamana 
foarte bine. Se hranesc cu insecte, paianjeni, viermi si alte nevertebrate. 
In libertate, durata medie de viata este de patru ani. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Împerecherea are loc în perioada aprilie-iunie. Ambii părinți clocesc 3-5 
ouă, cu dimensiunea de 30 x 22 mm, timp de 24-25 de zile. Puii îşi i-au 
zborul la 25-27 de zile după eclozare, în tot acest timp fiind îngrijiții şi 
hrăniți de unul sau chiar de către ambii părinți. O pereche poate scoate 
unul sau două rânduri de pui pe an. 

6 Cerinţe de habitat Specie de coastă, poate fi găsită pe țărmuri întinse şi nisipoase, pe malul 
apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor, dar şi în mlaştini, în special 
în timpul migrației. Este o specie solitară, în afara perioadei de cuibărit, 
însă se pot întâlni şi stoluri de până la 10 exemplare care se deplasează 
împreună în căutarea hranei. 

7 Fotografii 

                     
                           Charadrius dubius (foto Matei Dragomir) 

 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia utilizează malurile și prundurile nisipoase, respectiv zone cu 
adâncime mică a apei. Caracteristicile de habitat existente la nivelul ariei 
protejate conferă o favorabilitate ridicată pentru cuibăritul speciei, în 
special în zona malurilor unde există depuneri de aluviuni nisipoase. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere) 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor 
ostrovului unde există depuneri de aluviuni (în special nisip). Această 
particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui deranj 
antropic scăzut, favorizează cuibăritul speciei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1345 Vanellus vanellus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1345, Cod Natura 2000 A142 
2 Denumirea ştiințifică  Vanellus vanellus 
3 Denumirea populară Nagâț 
4 Descrierea speciei  Are o creastă evidentă neagră și lungă pe cap și penaj negru și alb cu 

spatele verde irizat. Aripile rotunde sunt vizibile în zbor. Sexele sunt 
asemănătoare. Lungimea corpului este de 67-72 cm, anvergura aripilor 
de 67-72 cm și greutatea medie a corpului de 140-320 g. Se hrănește cu 
viermi și insecte. Longevitatea medie în sălbăticie este de 4-5 ani. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Sezonul de reproducere este în perioada aprilie–iulie. În general specia 
formează perechi monogame, dar pe teritorii bogate în hrană un mascul 
poate să aibă mai multe femele. 
Masculul sapă cavitatea pentru cuib în timp ce bate din coada ridicată, 
astfel arătându-i femelei partea portocalie de la baza cozii; în cazul în 
care femela dorește să formeze o pereche cu acesta, rămâne și 
căptușește cuibul. 
Ea va depune 3-5 ouă de culoare gri-verzui cu pete maroniu-închis, 
având dimensiunile de 46 x 33 mm. Acestea sunt incubate de ambii 
parteneri timp de 21-28 de zile. Puii eclozează sincron, în câteva 
minute părăsesc cuibul și 
sunt conduși de părinţi pe teritorii umede, bogate în insecte. Ei devin 
zburători după 35-40 de zile de la eclozare. 

6 Cerinţe de habitat Specia are o preferință pentru altitudini joase (sub 1.000 m), întâlnindu-
se pe pajiști umede naturale sau în fânețe cu suprafețe fără vegetație. 
Poate fi găsit și pe terenuri mlăștinoase sau terenuri agricole. După 
cuibărit păsările se adună în grupuri mari pentru migrație și rămân 
împreună tot timpul iernii. Aceste grupuri pot fi de mai multe mii de 
indivizi, uneori formându-se chiar și stoluri mixte, în amestec cu multe 
alte specii de limicole. 
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7 Fotografii 

               
                         Vanellus vanellus  (foto Matei Dragomir) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia are o preferință pentru altitudini joase (sub 1.000 m), întâlnindu-
se pe pajiști umede naturale sau în fânețe cu suprafețe fără vegetație. 
Poate fi găsit și pe terenuri mlăștinoase sau terenuri agricole. La nivelul 
ariei protejate apare mai frecvent în perioadele de pasaj și utilizează 
zonele deschise din lungul malurilor ostrovului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
Octombrie 2017 – Aprilie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor 
ostrovului unde există depuneri de aluviuni (în special nisip). Această 
particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui deranj 
antropic scăzut, favorizează prezența speciei. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1109 Larus genei 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1109, Cod Natura 2000 A180 
2 Denumirea ştiințifică  Larus genei 
3 Denumirea populară Pescăruș rozalb 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 42 – 44 cm si are o greutate de 220 – 350 g. 

Anvergura aripilor este de circa 102 – 110 cm. Adultii au infatisare 
similara. Penajul capului si abdomenul sunt albe cu nuante roz-
trandafirii, iar ciocul este rosu. Se hraneste cu insecte, larve, scoici, 
melci si pesti mici. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Soseste din cartierele de iernare la inceputul lunii martie. Femela 
depune in mod obisnuit 2 - 3 oua, pana la jumatatea lunii mai, cu o 
dimensiune medie de 56,1 x 39,2 mm. Incubatia dureaza in jur de 22 de 
zile. Puii sunt crescuti in crese, fiind condusi la apa de catre adulti. Puii 
devin zburatori la 30 – 37 de zile. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie caracteristica lacurilor interioare si coastelor nisipoase 
marine. Apare si pe pasuni sau in zone mlastinoase. 
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7 Fotografii - 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Larus genei, cod Natura 2000: A180 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Este o specie caracteristica lacurilor interioare si coastelor nisipoase 
marine. Apare si pe pasuni sau in zone mlastinoase. La nivelul ariei 
protejate prezența speciei este una cu caracter rar, putând fi întâlnită în 
perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi întâlnită în perioadele de pasaj, la nivelul ariei naturale 
protejate și în imediata vecinătate a acesteia, specia având la dispoziție 
habitate favorabile pentru hrană și odihnă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1113 Larus melanocephalus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1113, Cod Natura 2000 A176 

2 Denumirea ştiințifică  Larus melanocephalus 
3 Denumirea populară Pescăruș cu cap negru 
4 Descrierea speciei  Este putin mai mare decat pescarusul razator (Larus ridibundus). 

Lungimea corpului este de 37 – 40 cm si o greutate de 215 – 350 g. 
Anvergura aripilor este de circa 95 – 105 cm. Longevitatea maxima 
cunoscuta este de 15 ani. Adultii au infatisare similara. Penajul capului 
este negru, iar ciocul si picioarele sunt rosii. Se hraneste cu insecte, 
larve, scoici, melci si pesti mici. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Sosește din cartierele de iernare în aprilie și începutul lunii mai. 
Cuibărește în colonii, uneori împreună cu alte specii, foarte aproape de 
apă. 
Preferă să clocească în mlaștini, terenuri inundabile, pajiști umede, 
suprafețe cu stuf sau pe insulele de pe lacuri. Atunci când cuibărește în 
colonii, păstrează între cuiburi o distanță minimă de 60 cm. Cuibul este 
așezat pe solul acoperit cu vegetație, fiind evitat solul nisipos și total 
expus razelor soarelui. El este amplasat într-o depresiune mică și este 
căptușit cu crenguțe, paie și câteva pene. Femela depune în a doua parte 
a lunii mai și începutul lunii iunie o pontă formată în mod obișnuit din 2-
3 ouă gălbui, cu pete întunecate. Dimensiunea medie a unui ou 
este de 55,1 x 40 mm. Incubaţia durează 23-25 de zile și este asigurată 
de către ambii părinți. 
După eclozare puii rămân în colonie, ascunși în preajma cuibului, și sunt 
intens hrăniți de către ambii părinți până ce devin zburători, la 35-40 de 
zile de la eclozare. 

6 Cerinţe de habitat Pescărușul cu cap negru este o specie caracteristică zonelor umede, 
deschise, lagunare și de coastă. Se adaptează ușor la diferite tipuri de 
habitat; în migraţie apare în zone umede, lacuri, zone lagunare și de 
coastă, dar și în zone 
agricole și pășuni. Este foarte gregar, în special în timpul migrațiilor și al 
iernării. Este o specie  de coastă, foarte rar fiind văzută în largul mărilor. 

7 Fotografii - 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Pescărușul cu cap negru este o specie caracteristică zonelor umede, 
deschise, lagunare și de coastă. Se adaptează ușor la diferite tipuri de 
habitat de aceea poate apărea în migraţie și la nivelul ariei protejate unde 
are la dispoziție habitate favorabile pentru hrană și odihnă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația 
naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată 
în special pentru odihnă în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1107 Larus canus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1107, Cod Natura 2000 A18/2 
2 Denumirea ştiințifică  Larus canus 
3 Denumirea populară Pescăruș sur 
4 Descrierea speciei  Pescarusul sur (inaltime 43 cm) este intalnit in sezonul rece mai ales in 

Delta Dunarii si pe litoral, venind din tinuturile de cuibarit din nordul 
continentului. Spatele il are argintiu, iar varful aripilor negre; restul 
corpului alb. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
În România apare numai în timpul iernii pe litoral, în Dobrogea și de-a 
lungul Dunării. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în zone de stepă și de climă temperată până în teritoriile 
boreale și subarctice. De semenea, se găsește din interiorul continentului 
până pe coaste și insule, evitând părțile înghețate sau de deșert. Spre 
deosebire de alte specii de pescăruși este adaptat atât la zonele expuse de 
coastă, cât și la teritorii din interiorul continentului, situate în apropiere 
sau departe de habitate acvatice. 

7 Fotografii 

          
                          Larus canus (foto Gabriel Chișamera) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Larus canus, cod Natura 2000: A182 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Se găsește din interiorul continentului până pe coaste și insule, evitând 
părțile înghețate sau de deșert. Spre deosebire de alte specii de pescăruși 
este adaptat atât la zonele expuse de coastă, cât și la teritorii din 
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interiorul continentului, situate în apropiere sau departe de habitate 
acvatice, considerente care stau și la baza prezenței speciei în zona ariei 
naturale protejate. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 
  

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația 
naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în 
special pentru odihnă în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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3193 Gelochelidon nilotica 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 3193, Cod Natura 2000 A660 

2 Denumirea ştiințifică  Gelochelidon nilotica 
3 Denumirea populară Pescăriță tâzătoare 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 35-42 cm şi are o greutate de 150-192 g. 

Anvergura aripilor este de circa 76-86 cm. Este uşor de confundat cu 
sterna de mare ( Sterna sandvicensis ) mai ales în cazul păsărilor tinere. 
Adulţii au înfăţişare similară. Penajul este gri deschis, iar coada este 
scurtă şi scobită. Partea superioară a capului este neagră, iar ciocul este 
gros, asemănător pescăruşilor. Se hrăneşte cu insecte, râme, melcişori, 
şoareci, şopârle. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Femela depune 1-4 ouă în a doua parte a lunii mai și începutul lunii 
iunie. Ouăle au o dimensiune medie de 48 x 35,1 mm și sunt de culoare 
maro pătat. Ponta este incubată de ambii părinți timp de 22-23 de zile. 
După eclozare, 
puii părăsesc cuibul la câteva zile și, deși devin zburători după 28-35 de 
zile, ei rămân în grija părinților încă 3 luni. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește pe insule fără vegetație sau cu vegetație rară, pe terase uscate 
de nisip și nămol, pe bănci de nisip, dune, în mlaștini sărate, sărături, 
lagune de apă dulce, estuare, delte, pe lacuri, râuri și mlaștini. În această 
perioadă se poate hrăni și în apropierea lacurilor, pe terenuri arabile, 
pășuni sau chiar în regiuni de semideșert. În 
migrație specia se hrănește de obicei pe sărături, lagune, terase 
nămoloase, mlaștini și câmpuri mede. Iernează în estuare, sărături, 
lagune și mlaștini sărate sau pe teritorii mai mult în interiorul 
continentului, ca râuri mari, lacuri, terenuri arabile inundate (orezării), 
bălți, rezervoare, sărături și canale de irigare. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 166 
 

7 Fotografii 

                  
                        Gelochelidon nilotica (foto Szabó József) 

 
B) Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Gelochelidon nilotica, cod Natura 2000: A660 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Cuibărește pe insule fără vegetație sau cu vegetație rară, pe terase uscate 
de nisip și nămol, pe bănci de nisip, dune, în mlaștini sărate, sărături, 
lagune de apă dulce, estuare, delte, pe lacuri, râuri și mlaștini, habitate 
diferite de cele întâlnite în zona rezervației naturale, însă specia poate fi 
observată în perioadele de pasaj când poate găsi la nivelul zonei habitate 
cu favorabilitate pentru obținerea hranei și pentru odihnă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația 
naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în 
special pentru odihnă în perioadele de pasaj. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1280 Sterna caspia 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1280, Cod Natura 2000 A190 
2 Denumirea ştiințifică  Sterna caspia 
3 Denumirea populară Pescăriță mare 
4 Descrierea speciei  Este specia cea mai mare dintre chire si apare pe toate continentele cu 

exceptia Antarcticii.  Lungimea corpului este de 48 – 56 cm si o greutate 
de 574 – 782 g. Anvergura aripilor este de circa 127 – 140 cm. Adultii au 
infatisare similara. Ciocul este rosu aprins cu varful negru, iar picioarele 
negre. Penajul este gri, iar partea superioara a capului este neagra. Se 
hraneste cu peste ce variaza ca dimensiune de la 5 – 25 cm, cu oua si pui 
ale altor pasari si lesuri atunci cand le gaseste. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
În trecut, cuibărea în România în zona complexului lagunar Razim-Sinoe, 
însă în prezent se pot observa pescărițe 
mari doar în timpul pasajelor, când efectivele sunt între 500 și 5.000 de 
exemplare. 
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6 Cerinţe de habitat Habitatele de cuibărire, migrație și iernare ale speciei sunt similare, deși în 
timpul iernii pescărița mare apare aproape exclusiv în zonele de coastă. 
Vizitează coastele ferite, estuarele, limanurile, golfurile, lagunele costale 
sau mlaștinile sărate. Apare ocazional și în interiorul continentului, în 
pășuni umede, sărate sau cu apă dulce, 
lacuri întinse, râuri, zone inundate, rezervoare și heleșteie. În perioada de 
cuibărire preferă litorale nisipoase sau pietroase, dunele de nisip, 
suprafețele netede pe stânci și insulele cu vegetație rară. 

7 Fotografii 

 
                              Sterna caspia (foto Miholcsa Tamás) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Sterna caspia, cod Natura 2000: A190 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Conform datelor cunoscute despre specie, aceasta apare ocazional și în 
interiorul continentului, în pășuni umede, sărate sau cu apă dulce, lacuri 
întinse, râuri, zone inundate, rezervoare și heleșteie. Condițiile de habitat 
existente la nivelul rezervației naturale sunt corespunzătoare prezenței 
speciei, motiv pentru care aceasta poate utiliza în pasaj aria naturală 
protejată pentru odihnă sau hrană. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate 
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[interpretare] fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. Luând 
în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală, 
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special 
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1282 Sterna hirundo 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1282, Cod Natura 2000 A193 
2 Denumirea ştiințifică  Sterna hirundo 
3 Denumirea populară Chiră de baltă 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 31 – 37 cm si o greutate de 110 – 145 g. 

Anvergura aripilor este de circa 75 – 80 cm. Adultii au infatisare similara. 
Penajul este gri, iar ciocul rosu aprins cu varful negru si picioarele rosii. 
Partea superioara a capului este neagra. Se hraneste cu peste (5 – 15 cm 
lungime), insecte, si melci. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Ponta depusă în a doua parte a lunii mai și în iunie este formată în mod 
obișnuit din 2-3 ouă, cu o dimensiune 
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medie de 41,1 x 30,4 mm. Incuba
asigurat
apropierea cuibului sau a puilor, astfel încât poate ataca specii de pr
de talie mare. Puii p
îngriji

6 Cerinţe de habitat Chira de balt
interioare cu ap
Cuibă
bălţ

7 Fotografii 

                      
                               

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate

Nr Informaţie/Atribut Descriere
1 Specia Sterna hirundo
2 Informaţii specifice 

speciei 
Chira de balt
interioare cu ap
Cuibă
bălţ
Prezen
perioada de cuib
interiorul rezerva
nisipoase pe maluri
protejate pentru cuib

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
ștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie)

- Raport final  - 

 

medie de 41,1 x 30,4 mm. Incubaţia durează în jur de 22
asigurată de ambii parteneri. Specia are un caracter 
apropierea cuibului sau a puilor, astfel încât poate ataca specii de pr
de talie mare. Puii părăsesc cuibul la câteva zile dup
îngrijiţi de adulţi până când devin zburători, la circa 27
Chira de baltă este caracteristică zonelor umede costiere, dar 
interioare cu apă dulce. 
Cuibărește pe plaje nisipoase sau pe insule, pe dune de nisip din interiorul 
bălţilor, uneori pe resturi vegetale sau pe vegetaţ

                          
                               Sterna hirundo (foto Viorel Olteanu

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Descriere 
Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193 
Chira de baltă este caracteristică zonelor umede costiere, dar 
interioare cu apă dulce. 
Cuibărește pe plaje nisipoase sau pe insule, pe dune de nisip din interiorul 
bălţilor, uneori pe resturi vegetale sau pe vegetaţ
Prezența speciei a fost confirmată atât în perioadele de pasaj cât 
perioada de cuibărit, însă nu a fost confirmat cuib
interiorul rezervației naturale. Având în vedere disponibilitatea unor zone 
nisipoase pe malurile ostrovului, specia ar putea utiliza teritoriul ariei 
protejate pentru cuibărit. 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria natural
odihnă şi/sau hrănire 

• Marginală 

• Nativă 

tar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
 IV.20. Ostrovul Haralambie) 

Pagina 170 

ă în jur de 22-28 de zile și este 
 de ambii parteneri. Specia are un caracter foarte ofensiv în 

apropierea cuibului sau a puilor, astfel încât poate ataca specii de prădători 
sesc cuibul la câteva zile după eclozare și sunt 

ători, la circa 27-30 de zile. 
 zonelor umede costiere, dar și lacurilor 

te pe plaje nisipoase sau pe insule, pe dune de nisip din interiorul 
ilor, uneori pe resturi vegetale sau pe vegetaţie plutitoare. 

 
oto Viorel Olteanu) 

 zonelor umede costiere, dar și lacurilor 

te pe plaje nisipoase sau pe insule, pe dune de nisip din interiorul 
aţie plutitoare. 

 atât în perioadele de pasaj cât și în 
 nu a fost confirmat cuibăritul pe ostrov în 

iei naturale. Având în vedere disponibilitatea unor zone 
le ostrovului, specia ar putea utiliza teritoriul ariei 

ă aria naturală protejată pentru 
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6 Abundenţă  • Prezență certă  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – Aprilie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate 
fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. Luând 
în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală, 
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special 
pentru odihnă în perioadele de pasaj, totuși există mici suprafețe care ar 
putea fi folosite pentru cuibărit, însă cuibăritul nu a fost confirmat. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
967 Chlidonias niger 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 967, Cod Natura 2000 A197 
2 Denumirea ştiințifică  Chlidonias niger 
3 Denumirea populară Chirighiță neagră 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 23 – 28 cm si o greutate de 50 – 74 g. 

Anvergura aripilor este de circa 57 – 65 cm. Adultii au infatisare similara. 
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Are aripile largi si coada scurta. Capul si corpul sunt negre, iar aripile sunt 
gri – argintii. Se hraneste cu insecte, pesti mici si broaste. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Femela depune în mod obișnuit 2-3 ouă în a doua parte a lunii mai și în 
prima parte a lunii iunie, cu o dimensiune medie de 35,9 x 25,3 mm. 
Ouăle acestei specii sunt rezistente atunci când se udă. Incubaţia durează 
în jur de 19-23 de zile și este asigurată de ambii parteneri. Puii părăsesc 
cuibul la câteva zile după eclozare și sunt îngrijiţi de adulţi. Devin 
zburători la 20-25 de zile. 

6 Cerinţe de habitat Chirighiţa neagră este caracteristică în perioada cuibăritului zonelor 
umede de apă dulce și salmastre bogate în vegetaţie. În perioada iernării 
poate fi observată în zonele de coastă, în golfuri și lagune cu apă sărată. 

7 Fotografii 

                
                         Chlidonias niger  (foto Matei Dragomir) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Chlidonias niger, Cod Natura 2000: A197 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația 
naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în 
special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
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7 Perioada de colectare 
a datelor din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația 
naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în 
special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
966 Chlidonias leucopterus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 966, Cod Natura 2000 A198 
2 Denumirea ştiințifică  Chlidonias leucopterus 
3 Denumirea populară Chirighiță cu aripi albe 
4 Descrierea speciei  Penajul nuptial este distinctiv, cap, gat, piept si abdomen negre in contrast 

cu tartita si coada albe si partea superioara a aripii gri. Ciocul este rosu si 
negru, iar picioarele sunt rosii. Iarna, mare parte din penajul negru este 
inlocuit de alb sau gri, cu crestet alb si negru, si frunte alba. Masculul 
seamana foarte bine cu femela. Lungimea corpului este de 21-23 cm, 
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anvergura aripilor de 63-67 cm, media masei corporale de 63 de grame. 
Se hraneste cu insecte, pesti mici si  broaste. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Sosește în teritoriile de cuibărire în luna aprilie și pleacă din acestea în 
perioada iunie-august.  

6 Cerinţe de habitat Se întâlnește pe lacuri, mlaștini cu apă stătătoare, râuri, zone inundate și 
pe suprafețele de apă înconjurate cu stuf, rogoz sau alte plante acvatice. 
De obicei evită crescătoriile de pești și terenurile agricole inundate 
(orezării), dar ocazional se poate hrăni zburând peste zonele agricole și 
pășunile uscate. 
Specie diurnă, preia prada de la suprafața apei și nu se scufundă. 

7 Fotografii 

                   
                     Chlidonias leucopterus (foto: Szabó József) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Chlidonias leucopterus, Cod Natura 2000: A198 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate 
fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. Luând 
în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală, 
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special 
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
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7 Perioada de colectare 
a datelor din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate 
fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. Luând 
în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală, 
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special 
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
965 Chlidonias hybridus 

A. Date generale ale speciei  
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 965, Cod Natura 2000 A196 
2 Denumirea ştiințifică  Chlidonias hybridus 
3 Denumirea populară Chirighiță cu obraz alb 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 24 – 28 cm si o greutate de 65 – 100 g. 

Anvergura aripilor este de circa 57 – 70 cm. Femela este mai mica decat 
masculul. Adultii au infatisare similara. Penajul este gri inchis, obrazul 
alb si partea superioara a capului este neagra. Ciocul este rosu, spre 
deosebire de celelalte specii inrudite de chirighite. Se hraneste cu pesti, 
insecte si larvele acestora, melci si broaste. 
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5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Femela depune în mod obișnuit 2-3 ouă în a doua parte a lunii mai și în 
prima parte a lunii iunie, cu o dimensiune medie de 37,7 x 28,6 mm. 
Incubația durează în jur de 18-20 de zile și este asigurată de ambii 
parteneri. Puii părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și sunt îngrijiți 
de către adulți. Devin zburători la 21-25 de zile de la ieșirea din ou. 

6 Cerinţe de habitat Chirighița cu obraz alb este caracteristică zonelor umede de apă dulce, 
bogate în vegetație. 

7 Fotografii 

                
                        Chlidonias hybridus (foto Matei Dragomir) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Chlidonias hybridus, Cod Natura 2000: A196 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate 
fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. Luând 
în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală, 
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special 
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate 
fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației naturale. Luând 
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în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală, 
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special 
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
906 Asio otus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 906, Cod Natura 2000 A221 
2 Denumirea ştiințifică  Asio otus 
3 Denumirea populară Ciuf de pădure 
4 Descrierea speciei  Aripile sunt lungi și înguste, cu zborul relaxat asemănător cu cel al unui 

pescăruș mai mic, destul de diferit de cel la huhurezului mic, care 
alternează bătăile rapide de aripi cu alunecări prelungi prin aer. Vârfurile 
aripilor au benzi fine și dese maronii, iar marginea posterioară a aripii 
întunecată sunt semnalmentele cel mai bune pentru identificare. Culoarea 
generală este crem-ruginie cu striațiuni întunecate longitudinale. Ochii 
sunt roșii-gălbui. Prezintă două moțuri lungi pe cap, ținute uneori în sus, 
alteori ascunse între celelalte pene ale capului. Obrajii sunt maronii 
simetrici, iar spațiul dintre ochi de formă cromozomială de culoare albă. 
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Lungimea corpului este de 35-40 cm, iar anvergura aripilor este de 90-100 
cm, cu o masă corporală de 220-435 g. Longevitatea maximă atinsă în 
sălbăticie este de 27-28 de ani. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Perechile sunt monogame, formându-se în timpul iernii, cuibăritul 
începând din februarie și terminându-se în lunile iunie-iulie. Utilizează de 
obicei cuibul altor păsări cum ar fi corvidele, dar s-au întâlnit cazuri în 
care perechile și-au construit propriul cuib. Femela rămâne în apropierea 
cuibului, fiind hrănită împreună cu puii de către mascul până când puii 
devin independenți. Păsările devin active pentru reproducere din al doilea 
an de viață. 

6 Cerinţe de habitat Preferă habitatele de pădure și silvostepă, cuibărind adesea la liziera 
pădurilor, cât mai aproape de șes, de unde își procură hrana ce constă în 
mare parte din rozătoare, reptile și amfibieni, fiind adesea întâlnită până la 
altitudini de peste 2000 m. Adesea este observată și în apropierea 
habitatelor umede cu subarboret sau pâlcuri de copaci, unde ocupă cuiburi 
abandonate de corvide. 

7 Fotografii 

                        
                                Asio otus (foto Matei Dragomir) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Asio otus, cod Natura 2000: A221 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Preferă habitatele de pădure și silvostepă, cuibărind adesea la liziera 
pădurilor, cât mai aproape de șes, situație conformă cu amplasarea și 
condițiile de habitat existente la nivelul rezervației naturale unde are la 
dispoziție o zonă cu favorabilitate atât pentru cuibărit cât și pentru hrană 
sau odihnă în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere) 

4 Statutul de prezenţă • Larg răspândită 
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[spaţial] 
5 Statutul e prezenţă 

[management] 
• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Rezervația naturală este acoperită în cea mai mare parte cu vegetație 
arboricolă aflată la vârsta maturității, aspect care conferă condiții de 
favorabilitate atât pentru cuibăritul și creșterea puilor cât și pentru odihnă 
și hrană în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
907 Athene noctua 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 907, Cod Natura 2000 A218 
2 Denumirea ştiințifică  Athene noctua 
3 Denumirea populară Cucuvea 
4 Descrierea speciei  Este mica, indesata, cu aripi rotunjite si coada scurta. Lungimea corpului 
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este de 21-23 cm, anvergura de 54-58 cm, masa corporala medie de 180 
g. Sunt cunoscute mai multe variatii de penaj, de la cenusiu-maroniu la 
rufos. Partile superioare sunt patate cu alb, cele inferioare sunt galben 
deschis cu pete maronii, iar coada are o banda terminala alba. Ochi 
galbeni, stralucitori, cu sprancene albe, ciocul galben deschis, picioare 
lungi si albe acoperite de pene. Masculul seamana foarte bine cu femela. 
Se hraneste cu mamifere mici, pasari, amfibieni, reptile si nevertebrate. 
In salbaticie au o longevitate de trei ani. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Ponta este compusă din 2-5 ouă albicioase cu mărimea medie de 34 x 29 
mm, depuse la sfârșitul lui martie și începutul lui aprilie. Perioada de 
incubaţie durează 27-28 de zile, clocirea fiind asigurată de către femelă. 
Ambii părinți hrănesc puii, care devin zburători după 30-35 de zile de la 
eclozare. Scot două ponte pe an. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie comună în centrul și sudul Europei, întâlnind-se în regiuni 
deschise, adesea stâncoase și în localități. Este adaptabilă climatelor cu 
vânt și ploaie, dar preferă zonele calde chiar semiaride, fiind vulnerabilă 
la îngheţ și căderi abundente de zăpadă. În comparaţie cu celelalte 
bufniţe este mai degrabă o specie terestră decât arboricolă, însă folosește 
des stâlpi ca puncte de observaţie. Evită pădurile compacte și vegetaţia 
densă, dar și mlaștinile sau terenurile agricole. Nu manifestă atracţie 
pentru apă. 

7 Fotografii 

             
                            Athene noctua (foto Gabriel Chișamera)     

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Athene noctua, cod Natura 2000: A218 
2 Informaţii specifice Habitatul forestier care acoperă majoritatea teritoriului ariei naturale 
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speciei protejate și zona acvatică învecinată rezervației naturale fac ca situl să nu 
fie unul cu favorabilitate ridicată pentru specie, aceasta preferând mai 
degrabă zonele deschise sau chiar intravilanul localităților. Rezervația 
naturală este utilizată de specie mai mult pentru odihnă și hrană, în 
special în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Izolată 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia poate utiliza întreaga suprafață a ariei naturale protejată însă 
datorită particularităților de habitat existente aici, prezența acesteia este 
una cu caracter ocazional, în principal indivizi aflați în pasaj în căutare 
de hrană sau locuri de odihnă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1287 Strix aluco 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1287, Cod Natura 2000 A219 
2 Denumirea ştiințifică  Strix aluco 
3 Denumirea populară Huhurez mic 
4 Descrierea speciei  Asemănător în dimensiune cu un porumbel de scorbură având lungimea 

corpului de 37-43 cm, anevergura aripilor de 81-96 cm și greutatea 
corpului de 420 g (mascul) și 520 g (femela). Partea superioară este 
pestriță și variază de la arămiu-maron la gri-maroniu. Partea inferioară 
albă și brăzdată cu dungi maronii. Discul facial este pal înconjurat cu 
negru, iar creștetul este negru încadrat de două benzi albe. Ochii sunt 
negri și ciocul are culoarea cornului. Sexele sunt asemănătoare dar 
femela este mai voluminoasă. Se hărnește cu mamifere mici, păsări, 
reptile, amfibieni și nevertebrate. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Specia rămâne în același teritoriu pe toată durata anului și formează de 
obicei perechi pe viaţă. În Europa  perioada de cuibărire începe la 
mijlocul lunii martie. Cuibul este construit în scorbura unui copac bătrân, 
în cuiburi de corb, cioară, coţofană, ocazional în coșul de fum sau în 
podul clădirilor părăsite. Intră frecvent și în 
cuiburile artificiale, dacă sunt montate în habitatul favorabil speciei. 
Femela depune 2-6 ouă  
albe și aproape rotunde (uneori chiar unul singur). Ouăle sunt depuse la 
un interval de 2 zile, iar perioada de incubaţie durează 28-29 de zile, 
clocitul fiind efectuat numai de către femelă. În primele 6-7 zile femela 
supraveghează puii la cuib și îi alimentează cu hrana dusă de către 
mascul; după această perioadă părăsește și ea 
cuibul și iese la vânătoare. Timp de 28-37 de zile puii sunt hrăniți la cuib 
de ambii părinţi, după care părăsesc adăpostul, rămânând în zona 
cuibului și deci în teritoriul părinților. Încă 3 luni de zile ei sunt 
dependenți de hrana găsită de părinți, după care pleacă și își stabilesc 
propriul lor teritoriu. 

6 Cerinţe de habitat În mod obișnuit huhurezul mic cuibărește în pădurile din zona de șes, dar 
în Scoţia urcă până la 550 m altitudine, în Alpi până la 1.600 m și în mod 
excepţional în Turcia poate fi întâlnit până la 2.350 m. Preferă să 
cuibărească 
în păduri de foioase sau de amestec, în pâlcuri de copaci din apropierea 
fermelor, a parcărilor, a grădinilor mari sau a bisericilor. Necesită în 
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habitat prezența copacilor bătrâni cu scorburi largi pentru cuib și a 
zonelor deschise din păduri sau din apropierea lor, cu multe puncte de 
observaţie pentru a vâna. Apreciază zonele unde are acces la apă. Poate fi 
întâlnit chiar și în parcurile din orașe mari 

7 Fotografii 

                       
                                  Strix aluco (foto V. Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Strix aluco, cod Natura 2000 A219 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația 
naturală, prezența speciei este remarcată în principal în perioada de 
cuibărit și creștere a puilor, zona fiind de asemenea utilizată ocazional și 
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere) 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă  

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în cea mai mare parte a rezervației naturale, habitatul 
forestier întâlnit fiind unul cu favorabilitate pentru specie. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
941 Caprimulgus europaeus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 941, Cod Natura 2000 A224 
2 Denumirea ştiințifică  Caprimulgus europaeus 
3 Denumirea populară Caprimulg 
4 Descrierea speciei   Lungimea corpului este de 25 - 30 cm si o greutate de 50 – 100 g. 

Aripile sunt lungi, cu o anvergura de circa 53 – 61 cm, iar silueta este 
asemanatoare vanturelului rosu (Falco tinnunculus). Adultii au infatisare 
similara. Penajul gri – maron, aminteste de cel al capintorturii (Jyns 
torquilla) si asigura un camuflaj excelent in timpul zilei, cand se 
odihneste pe crengile copacilor, creand impresia unui ciot sau o aschie 
mare din scoarta copacului. Se hraneste cu insecte ce zboara la crepuscul 
sau noaptea si pe care le prinde in zbor. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Cuibărește în poieni nu prea mari, pe sol lipsit de vegetație, în zone 
necultivate, păduri, poieni cu arbori bătrâni, plantații de arbori tineri, 
uneori chiar și pe dune de nisip. Depune 2 ouă cu o dimensiune medie de 
32 x 22 
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mm, în lunile mai-iunie, uneori și iulie, variind în funcție de an și zona 
geografică. De obicei instalează cuibul lângă un trunchi căzut la pământ 
care se află în descompunere și care îi servește ca reper la întoarcerea la 
cuib. Poate cuibări și la adăpostul tufișurilor. Cuibul poate fi utilizat de 
aceeași pereche mai mulţi ani la rând. Adesea 
depune două ponte într-un sezon de reproducere. 

6 Cerinţe de habitat Caprimulgul se întâlnește prin poieni sau pășuni mari și rare cu arbori 
seculari. Adulţii au înfăţișare similară, penajul gri-maroniu asigurând un 
camuflaj excelent în timpul zilei, când se odihnește pe crengile copacilor, 
creând impresia unui ciot sau a unei așchii mari din scoarţa copacului. 
Se hrănește cu diverse insecte care zboară la crepuscul sau noaptea și pe 
care le prinde în zbor. 

7 Fotografii 

              
                 Caprimulgus europaeus (foto Gabriel Chișamera)     

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Caprimulgus europaeus, cod Natura 2000 A224 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Cuibărește în poieni nu prea mari, pe sol lipsit de vegetație, în zone 
necultivate, păduri, poieni cu arbori bătrâni, plantații de arbori tineri, 
uneori chiar și pe dune de nisip, condiții de habitat regăsite în mare parte 
pe suprafața rezervației sau în vecinătatea acesteia. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Izolată 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare Octombrie 2017 – martie 2019 
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a datelor din teren 
8 Distribuţia speciei 

[interpretare] 
Specia utilizează suprafața rezervației naturale protejate în principal 
pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
989 Coracias garrulus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 989, Cod Natura 2000 A231 
2 Denumirea ştiințifică  Coracias garrulus 
3 Denumirea populară Dumbrăveancă 
5 Descrierea speciei   Are dimensiuni similare stancutei (Corvus monedula). Lungimea 

corpului este de 29 – 32 cm si o greutate de 127 – 160 g. Anvergura 
aripilor este de circa 52 – 57 cm. Adultii au infatisare similara. Penajul 
este uluitor, fiind de un albastru azuriu ce acopera capul, gatul si 
pieptul, iar spatele este maroniu – ruginiu. Se hraneste cu rozatoare, 
broaste, soparle, serpi, pasari si insecte. 

4 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Depune o singură pontă pe an, formată din 3-5 ouă rotunde, albe și 
lucioase, în a doua parte a lunii mai. Incubația durează în jur de 17-19 
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zile și este asigurată în special de către femelă. Puii sunt golași și orbi 
după eclozare, însă cresc repede și ajung zburători după 25-30 de zile, 
fiind hrăniți de către părinți și după părăsirea cuibului. 

5 Cerinţe de habitat Preferă zonele de câmpie, calde și uscate, care au pâlcuri de pădure sau 
copaci solitari, ocazional putând fi întâlnită și în regiunile colinare. 
Preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori singuratici sau 
grupuri de arbori. Poate fi observată de multe ori stând. Hrana este 
procurată îndeosebi de pe terenuri arabile și pășuni, 
specia având o preferință semnificativă pentru pârloage. 

7 Fotografii 

                
                      Coracias garrulus (foto Matei Dragomir) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Coracias garrulus. Cod Natura 2000: A231 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori singuratici sau 
grupuri de arbori, cerințe de habitat diferite față de cele întâlnite pe 
teritoriul ariei protejate, motiv pentru care aceasta poate fi întâlnită aici 
în principal în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Prezența speciei este una cu caracter ocazional, în special în perioadele 
de pasaj, dumbrăveanca preferând în principal terenuri agricole 
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deschise sau semi-deschise. 
9 Distribuţia speciei 

[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
855 Alcedo atthis 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 855, Cod Natura 2000 A229 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Alcedo atthis 

3 Denumirea populară Pescăraș albastru 
4 Descrierea speciei   Lungimea corpului este de 17 – 19,5 cm si o greutate de 34 – 46 g. 

Anvergura aripilor este de circa 24 – 28 cm. Adultii au infatisare 
similara, cu o singura exceptie, femela avand o pata rosie la baza 
mandibulei. Penajul de pe spate, apare in functie de directia razelor de 
lumina, albastru sau verde stralucitor, fiind o aparitie ce impresioneaza. 
Pe piept si abdomen este portocaliu – rosiatic. Se hraneste cu peste si 
nevertebrate. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Ambele sexe contribuie la construirea cuibului în malurile apelor, în 
galerii de aproximativ 1 m lungime. La capătul acestora este săpată o 
cameră mai largă și rotundă, în care femela depune ponta în lunile 
aprilie–mai. Cele 6-7 ouă sunt clocite cu rândul de către ambii părinți. 
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Dimensiunea unui ou este de 22 x 19 mm. Perioada de incubație este de 
19-21 de zile, fiind asigurată de către ambele sexe în timpul zilei, pe 
timpul nopții clocind femela. 
Puii rămân în cuib 24-27 de zile și pe măsură ce cresc vin la marginea 
tunelului pentru a fi hrăniţi. În condiții favorabile specia poate să aibă 
două și chiar trei ponte pe an. 

6 Cerinţe de habitat Specia cuibărește în palearcticul de vest atât la latitudini superioare, cât 
și medii, fiind răspândită  
în climate continentale și oceanice, în regiuni temperate, boreale și de 
stepă, oriunde găsește apă limpede neînghețată, de preferință stătătoare 
sau lent curgătoare, cu pești mici și suficiente locuri de pândă. În 
perioada de reproducere preferă apa dulce față de cea sărată sau 
salmastră. Habitatele preferate pentru cuibărit sunt reprezentate de 
pâraie, râuri mici și canale cu maluri abrupte și nisipoase în care își sapă 
cuibul. 

7 Fotografii 

                  
                           Alcedo atthis (foto Matei Dragomir)           

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Habitatele preferate pentru cuibărit sunt reprezentate de pâraie, râuri mici 
și canale cu maluri abrupte și nisipoase în care își sapă cuibul, 
particularități puțin diferite față de cele întâlnite pe teritoriul rezervației 
naturale sau în imediata vecinătate a acestei zone. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă • Nativă 
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[management] 
6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Zona rezervației naturale protejată este utilizată de către specie în special 
pentru hrană și odihnă, la nivelul sitului existând condiții favorabile în 
acest sens. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1340 Upupa epops 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1340, Cod Natura 2000 A232 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Upupa epops 

3 Denumirea populară Pupăză 
4 Descrierea speciei   Este o specie relativ ușor de observat, de mărimea unui sturz de vâsc, cu 

aripi dungate cu negru și alb, un corp roz-maroniu și creastă ascuțită 
neagră. Ciocul este lung, subțire și încovoiat în jos. Lungimea corpului 
este de 25-29 cm, anvergura aripilor de 44-48 cm și greutatea corpului 
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este de 68 g. sexele sunt asemănătoare. Se hrănește în special cu insecte, 
dar și cu reptile mici, amfibieni, semințe și fructe de pădure. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Ponta este alcătuită din 5-8 ouă de culori diverse (albe, cenușii, gălbui, 
oliv sau verzui spre cafeniu), care sunt clocite numai de către femelă 
timp de 16-18 zile, în tot acest timp masculul cărând hrană la cuib pentru 
aceasta. În acest timp, femelei i se dezvoltă glanda uleioasă de la baza 
cozii, din care, la nevoie, poate lansa un lichid cu miros foarte greu, cu 
rol de apărare. Pui părăsesc cuibul în 28-30 zile, însă părinții continuă să-
i  hrănească încă o perioadă. 

6 Cerinţe de habitat Preferă locurile calde și uscate din regiuni colinare până în depresiunile 
munţilor, unde pe lângă copaci găsește pereţi sau stânci verticale. 
Cuibărește în scorburi din habitatele deschise și semideschise, precum 
livezi și vii cultivate în mod tradițional, zone de agricultură extensivă, 
totodată și în arbori singuratici, grupuri izolate 
sau aliniamente de copaci de-a lungul pământurilor arabile sau al 
pășunilor. Apare și la marginile pădurilor sau în tufărișurile ripariene cu 
sălcii vechi, unde își găsește scorburi corespunzătoare pentru cuibărit. 

7 Fotografii 

                         
                            Upupa epops (foto Matei Dragomir)      

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Upupa epops, cod Natura 2000: A232 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Cuibărește în scorburi din habitatele deschise și semideschise, precum 
livezi și vii cultivate în mod tradițional, zone de agricultură extensivă, 
totodată și în arbori singuratici, grupuri izolate sau aliniamente de copaci 
de-a lungul pământurilor arabile sau al pășunilor. Apare și la marginile 
pădurilor sau în tufărișurile ripariene cu sălcii vechi, unde își găsește 
scorburi corespunzătoare pentru cuibărit. Deoarece aceste condiții nu se 
regăsesc în mod particular pe teritoriul rezervației sau în imediata 
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vecinătate a acesteia, prezența speciei poate fi observată în principal în 
perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – Aprilie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia poate utiliza ocazional teritoriul ariei naturale protejate în special 
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1008 Dendrocopos major 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1008, Cod Natura 2000 A237 
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2 Denumirea 
ştiințifică  

Dendrocopos major 

3 Denumirea populară Ciocănitoare pestriță mare 
4 Descrierea speciei  Este de dimensiunea unei mierle, are lungimea corpului de 23-26 cm, 

anvergura de 38-44 cm, masa corporala de 85 de grame. Crestetul si 
partile superioare sunt negre cu o pata alba  pe fiecare aripa si cu pete 
albe pe obraji. Si masculul si femela au pene de rosu aprins sub coada, 
iar masculul are o pata rosie pe ceafa. Se hraneste in principal cu insecte, 
desi accepta si seminte iarna, dar si oua si puii altor pasari mici pe timp 
de vara. In libertate, poate trai pana la 10 ani. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Este o specie monogamă, perechile formându-se pentru durata perioadei 
de cuibărit; ocazional legăturile între sexe se păstrează și în afara 
perioadei de reproducere. Darabana, care este o manifestare teritorială, 
este realizată de către ambele exe, de obicei, în martie și aprilie. În 
fiecare an perechea excavează o nouă scorbură pentru cuibărit. Nu s-a 
constatat o preferință a acestei ciocănitori pentru o anumită specie de 
copac în care să fie amplasat cuibul. Scorbura este situată la înălțimi 
medii, de regulă pe trunchiul principal al copacului. După alegerea 
locului scorburii, ambele sexe contribuie la excavarea acesteia. Camera 
de creștere a puilor are o adâncime de 30 cm, iar gaura de intrare are 
formă ovală și este situată la aproximativ 4 m de sol. Este depusă o 
singură pontă într-un sezon de reproducere, formată din 4-7 ouă albe, la 
începutul lunii mai. Ambele sexe 
clocesc timp de 16 zile și participă la îngrijirea puilor, dezvoltarea 
acestora durând 18-21 de zile. 
Juvenilii devin independenţi la două săptămâni după părăsirea cuibului. 

6 Cerinţe de habitat Este prezentă în toate tipurile de habitate forestiere și chiar în majoritatea 
habitatelor cu un număr redus de arbori accesibili (parcuri, pășuni cu 
arbori răzleți etc.). Deși a fost în primul rând o specie forestieră, în 
prezent specia ocupă alte habitate secundare, cum ar fi livezile bătrâne, 
parcurile mari, grădinile și alte habitate antropizate, precum fâșiile de 
arbori din străzile orașelor mai liniștite. Consumă aproape exclusiv hrană 
de origine 
animală. Își procură hrana aproape exclusiv de pe trunchiul copacilor și 
de pe crengile groase, evitând crengile subțiri și frunzișul. În perioada de 
cuibărit marea majoritate a hranei este reprezentată de larvele de 
lepidoptere, însă mănâncă și coleoptere, himenoptere, ortoptere, muște 
etc. 
În situații excepționale poate consuma ouă și pui ezburători din cuibul 
altor păsări sau chiar micromamifere. 
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Hrana vegetală are importanţă sporită în timpul iernii. În acest sezon se 
hrănește și cu sâmburi și nuci, pe care le sparge cu ciocul după ce le-a 
fixat între crengi sau în diferite crăpături ale lemnului. 

7 Fotografii 

                       
                     Dendrocopos major (foto Viorel Olteanu)     

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Dendrocopos major, cod Natura 2000: A237 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Zona ariei naturale protejate este acoperită majoritar cu vegetație 
arboricolă, suprafața forestieră prezentă având condiții de favorabilitate 
pentru specie. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere) 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi întâlnită pe întreg teritoriul ariei naturale protejate, aici 
regăsindu-se un habitat forestier cu favorabilitate pentru prezența speciei. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1012 Dendrocopos minor 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1012, Cod Natura 2000 A242 
2 Denumirea ştiințifică  Dendrocopos minor 
3 Denumirea populară Ciocănitoare pestriță mică 
4 Descrierea speciei  Cea mai mica ciocanitoare europeana, are o lungime a corpului de 14-

16.5 cm, anvergura de 24-29 cm si o masa corporala medie de 21 g. 
Poate fi identificata dupa dungile alb-negre de pe spate si de pe aripi. 
Crestetul, ceafa si partea superioara a spatelui sunt negre, fruntea obrajii 
si gatul sunt albe. Masculul are crestetul rosu, iar femela alb. Se hraneste 
cu insecte si cu larvele lor, dar accepta si nuci sau fructe de arbust in 
timpul iernii. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Este o specie solitară și sedentară, care își apără teritoriul de cuibărit pe 
tot parcursul anului. Mărimea teritoriilor de cuibărit depinde de calitatea 
habitatului și poate varia între 10 ha și 100 ha, majoritatea variațiilor de 
densitate datorându-se caracteristicilor managementului forestier din 
zonele de cuibărit. Este monogamă, perechile se formează pentru durată 
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lungă, iar legăturile între sexe se păstrează și în afara perioadei de 
reproducere. În fiecare an perechea excavează o nouă scorbură pentru 
cuibărit (ocazional mai multe, cele nefolosite pentru cuibărit devenind 
scorburi de înnoptat). Formarea perechilor începe la începutul perioadei 
de reproducere. Scorbura este de obicei situată la înălțimi mari și în 
crengi de diametru redus, însă ocazional 
poate să fie localizată la înălțimi joase în trunchiul copacilor. După 
alegerea locului scorburii, ambele sexe contribuie la excavarea acesteia. 
Depune o singură pontă anual, la începutul lunii mai, formată din 3-8 
ouă. Ambele sexe clocesc timp de 14 zile, de regulă în timpul nopții 
clocind masculul. Ambii părinţi participă la îngrijirea puilor, dezvoltarea 
acestora durând aproximativ trei săptămâni. Ei devin independenţi la 
două săptămâni după părăsirea cuibului. 

6 Cerinţe de habitat În România cuibărește atât în zone de șes, cât și în zone colinare și de 
munte, unde găsește habitatele preferate reprezentate de păduri bătrâne 
de foioase sau mixte, cu un procent redus de conifere, care au multe 
uscături și lemn mort. Preferă pădurile naturale cu impact foarte redus al 
silviculturii, managementul silvic intensiv 
conducând la extincția locală a speciei. De asemenea, specia poate fi 
întâlnită cuibărind și în pădurile de galerie cu multe specii de esență 
moale, fiind comună și în pădurile sau plantațiile din Delta Dunării. Deși 
este în primul rând o specie forestieră, în ultimele decenii a ocupat multe 
alte habitate secundare, cum ar fi livezile bătrâne, parcurile și grădinile 
mari și alte habitate ușor antropizate. 

7 Fotografii - 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Dendrocopos minor, cod Natura 2000: A242 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Zona ariei naturale protejate este acoperită majoritar cu vegetație 
arboricolă, suprafața forestieră prezentă având condiții de favorabilitate 
pentru specie. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 197 
 

7 Perioada de 
colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi întâlnită pe întreg teritoriul ariei naturale protejate, aici 
regăsindu-se un habitat forestier cu favorabilitate pentru prezența speciei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1260 Riparia riparia 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1260, Cod Natura 2000 A249 
2 Denumirea ştiințifică  Riparia riparia 
3 Denumirea populară Lăstun de mal 
4 Descrierea speciei  Mai mic decat lastunul de casa si randunica, are partile superioare 

maronii, gat si abdomen albe si o dunga inchisa pe piept. Aripile sunt 
negre pe partea inferioara.  Silueta zvelta, cu aripi lungi si o coada putin 
bifurcata. Lungimea corpului de 12-14 cm, anvergura de 25-29 cm, masa 
corporala medie de 14 g. Masculul si femela seamana foarte bine. Se 
hranesc cu insecte zburatoae. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
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În luna mai femela depune între 2 și 7 ouă albe, cu dimensiunea de 18 x 
13 mm, pe care partenerii le vor cloci pe rând, timp de 12-16 zile. S-a 
constatat că păsările dintr-o colonie au tendința de a se sincroniza la 
depunerea pontei, ceea ce duce la eclozarea aproape simultană a ouălor și 
la faptul că toți puii din colonie vor avea aceeași vârstă. Puii sunt hrăniți 
de ambii părinți până când părăsesc cuibul, la vârsta de 18-22 zile de la 
eclozare. Acest 
timp de stat la cuib este neașteptat de mare pentru o pasăre de talie atât 
de mică, însă este justificat de faptul că, atunci când tinerii părăsesc 
cuibul, ei trebuie să fie apți să zboare și să captureze cu mare îndemânare 
insecte din zbor. 

6 Cerinţe de habitat Poate fi găsit în mai multe tipuri de habitat, inclusiv în apropierea 
fermelor, pe pășuni și mlaștini, de obicei în apropierea râurilor și a 
lacurilor. Păsările ajung în cartierele de iernare în lunile octombrie-
noiembrie și revin în martie. Longevitatea maximă înregistrată în natură 
este de 10 ani, dar media este situată în jurul vârstei 
de 4 ani. 

7 Fotografii 

             
                               Riparia riparia (foto V. Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Riparia riparia, cod Natura 2000: A249 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia utilizează pentru cuibărit malurile apelor, ea fiind observată 
frecvent în vecinătatea ariei naturale protejate în zbor, hrănindu-se. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 
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5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează preponderent zona de mal a rezervației naturale și 
imediata vecinătate a acesteia, regăsind aici particularități de habitat cu 
favorabilitate pentru prezența lăstunului de mal. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1006 Delichon urbicum 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1006, Cod Natura 2000 A253 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Delichon urbicum 

3 Denumirea populară Lăstun e casă 
4 Descrierea speciei  Constituția corpului nu se deosebește de cea a celorlalți reprezentanți ai 

familiei: corp alungit, aripi lungi și înguste, coadă forfecată, cap ușor 
turtit și cioc scurt. Are dimensiuni ceva mai mici decât ale vrabiei: 
lungimea corpului alcătuiește 12–17 cm, anvergura aripilor 20–33 cm, iar 
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greutatea 18–19 g. Spatele, capul și partea superioară a aripilor sunt de 
un negru-vânăt cu nuanțe albăstrii; restul corpului este acoperit cu puf 
alb. Coada nu este forfecată prea tare. Picioarele sunt acoperite de pene și 
puf. Masculii nu se prea deosebesc prin exterior de femele. Indivizii 
tineri se aseamănă cu adulții, însă au spatele negru-gri, fără luciu, și burta 
de o nuanță albă-cafenie. Lăstunii năpârlesc o singură dată de an, în 
schimb procesul este îndelungat, cuprinzându-se între lunile august și 
martie. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
La construcția adăpostului participă ambii parteneri, lucrând pe rând. O 
pereche poate folosi același cuib ani la rând, reparându-l și consolidându-
l în fiecare primăvară. Lăstunii de casă se adună în colonii de până la 
câteva zeci de indivizi sau chiar câteva sute de perechi. Deseori pot fi 
observate mai multe cuiburi aproape lipite, 
conviețuirea fiind fără conflicte, însă fiecare familie își păzește numai 
cuibul propriu. Specia depune două ponte pe sezon, cu excepția 
populațiilor nordice, unde este depusă o singură pontă pe sezon. Poate 
exista și o pontă de înlocuire, în cazul distrugerii unui cuibar. O pontă 
este alcătuită din 5-6 ouă albe, punctate cu roșu, care sunt incubate 14-15 
zile, ajungând la 20 de zile în verile ploioase. Clocirea este asigurată 
numai de către femelă, care este alimentată în acest timp de către mascul. 
Puii sunt apți de zbor la vârsta de 22-32 de zile, rămânând 
dependenți de părinți încă o săptămână. Uneori primii pui îi ajută pe 
părinții în îngrijirea puilor din ponta a doua. 

6 Cerinţe de habitat În sălbăticie lăstunul de casă își face cuib de regulă în peșterile 
luminoase sau în fisurile din rocile sedimentare, cel mai des pe malul 
râurilor de munte. Arareori ocupă cuiburile lăstunilor de mal (Riparia 
riparia). Odată cu apariția orașelor, lăstunii au început să-și construiască 
cuiburi pe sub streșini și cornișe, preferând pereții din piatră sau 
cărămidă; din această cauză sunt întâlniți mai mult în orașe decât în sate. 
Treptat, aceste păsări au devenit antropofile, fiind observate tot mai rar în 
afara așezărilor omenești. 
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7 Fotografii 

                  
                        Delichon urbicum (foto Viorel Olteanu)     

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Delichon urbicum, cod Natura 2000: A253 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia a fost observată în zbor, în vecinătatea ariei naturale protejate. Pe 
teritoriul acesteia lăstunul de casă nu regăsește particarități favorabile 
cuibăritului, însă apare în zona rezervației în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Lăstunul de casă a fost observat în zbor, în vecinătatea ariei naturale 
protejată în special în perioadele de pasaj. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1151 Motacilla flava 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1151, Cod Natura 2000 A260 
2 Denumirea ştiințifică  Motacilla flava 
3 Denumirea populară Codobatură galbenă 
4 Descrierea speciei  În România există două subspecii ale codobaturii galbene, respectiv 

subspecia flava și subspecia feldegg, diferențele dintre ele fiind la 
coloritul capului, feldegg având capul în totalitate negru, iar flava având 
capul gri-albăstrui cu sprânceană albă. Aripile și coada sunt de culoare 
neagră cu borduri albe, iar restul corpului este galben, cu picioare negre. 
Lungimea corpului este de 16-17 cm, iar anvergura aripilor este de 24-25 
cm, cu o masă corporală de 11-23 g. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Teritoriile acestei specii sunt mai mici (de până la 60 m), fiind apărate de 
alte exemplare din aceeași specie. Cuibul are formă de ceașcă și este 
construit îndeosebi de către femelă, din fire împletite de iarbă, fiind 
căptușit 
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la final cu păr de mamifere. Este amplasat foarte aproape pe pământ sau 
chiar într-o scobitură superficială a acestuia. O pereche depune două 
ponte pe an, fiecare fiind formată din 4-6 ouă, care sunt clocite 11-13 zile 
de 
ambii părinți, dar femela este cea care stă mai mult pe cuib. Ouăle sunt 
alb-gălbui, foarte fin și mărunt ornate cu puncte gri-maronii, astfel încât 
aproape că nu se mai vede culoarea lor de bază. Puii sunt hrăniți de ambii 
părinți 
și părăsesc cuibul după 10-14 zile, devenind independenți peste câteva 
săptămâni. Cuibul acestei specii este frecvent parazitat de către cuc 
(Cuculus canorus). 

6 Cerinţe de habitat Trăiește în habitate deschise, precum pășuni, fânaţe, terenuri arabile, 
mlaștini, pășuni în apropierea apelor sau a stațiilor de epurare; apare și în 
zonele defrișate, întinse în arealul nordic al răspândirii. Este frecvent 
văzută hrănindu-se în vegetația scundă a malurilor de râuri și în alte zone 
umede, însă apare frecvent și în zone 
xerice. De asemenea, poate fi văzută în jurul cirezilor de vite sau de alte 
mamifere mari, mai ales în timpul migrației și al iernilor. 

7 Fotografii 

          
                          Motacilla flava (foto Gabriel Chișamera)      

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Motacilla flava, cod Natura 2000: A260 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Trăiește în habitate deschise, precum pășuni, fânaţe, terenuri arabile, 
mlaștini, pășuni în apropierea apelor. Este frecvent văzută hrănindu-se în 
vegetația scundă a malurilor de râuri și în alte zone umede. La nivelul 
ariei naturale protejate, particularitățile de habitat existente atribuie 
acestei zone caracteristici de favorabilitate pentru hrana și odihna speciei 
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în principal în perioadele de pasaj. 
3 Statutul de prezenţă 

[temporal] 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 

pentru odihnă şi/sau hrănire 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate, particularitățile de habitat existente 
atribuie acestei zone caracteristici de favorabilitate pentru hrana și 
odihna speciei în principal în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1099 Lanius excubitor 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1099, Cod Natura 2000 A340 
2 Denumirea ştiințifică  Lanius excubitor 
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3 Denumirea populară Sfrâncioc mare 
4 Descrierea speciei  Este cenușiu-deschis pe cap și pe spinare, alb pe obraji și pe partea 

ventrală. Între creștetul cenușiu și obrazul alb se observă o dungă peste 
ochi, neagră groasă, mărginită sus de o sprânceană albă. Coada, destul de 
lungă și neagră, este mărginită cu alb. Aripile rotunde sunt de asemenea 
negre, cu o oglindă alară albă destul de întinsă și foarte vizibilă în timpul 
zborului. Sexele nu se pot distinge după penaj. Se hrănește cu rozătoare, 
păsări de talie mai mică, insecte mari, șopârle. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Depune frecvent două ponte în anii cu hrană suficientă, cu câte 4-7 ouă. 
Primele ouă sunt depuse chiar foarte devreme, pe la începutul lunii 
martie. Dimensiunea unui ou este de 26 mm x 19,5 mm, 
iar culoarea este alb-cenușie sau alb-albăstruie, cu pete gălbui până la 
brun-roșcate sau purpurii. Perechea este foarte teritorială. Specia este 
monogamă, însă legătura dintre parteneri este slabă pe perioada iernilor, 
astfel încât în următorul sezon de cuibărit fiecare dintre ei poate alege alt 
partener. 

6 Cerinţe de habitat În sudul Europei cuibărește în regiuni aride, deschise, iar în nord pe 
lângă mlaștini și luminișuri, în pădurile de conifere și de mesteacăn. 
Preferă în general locurile deschise, cum ar fi pășunile și fâneţele 
presărate cu arbuști și tufe, în care sunt neapărat prezente puncte mai 
înalte de observaţie. 
Îl găsim stând în vârful unui copac dacă se afla într-o zonă împădurită, 
uneori pe o prăjină, gard, stâlp de curent sau pe o piatră mai înaltă. 
Obișnuiește să stea pe copacii mai înalţi, spre deosebire de rudele sale 
apropiate. 

7 Fotografii 

                       
                         Lanius excubitor (foto Matei Dragomir)     
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Lanius excubitor, cod Natura 2000: A340 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia utilizează în principal zone deschise precum terenuri arabile sau 
pășuni, în general urmărind prada de la înălțime unde stă pe fire 
electrice/telefonice sau crengi. La nivelul ariei protejate, prezența speciei 
este notată în timpul sezonului hiemal, dar fără a remarca o constanță a 
prezenței, aceasta putând fi catalogată mai mult în scopul odihnei sau a 
procurării de hrană în timpul perioadelor de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia apare ocazional, utilizând rezervația 
naturală pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1029 Erithacus rubecula 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1029, Cod Natura 2000 A269 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Erithacus rubecula 

3 Denumirea populară Măcăleandru 
4 Descrierea speciei   Usor de recunoscut dupa fata si pieptul portocalii, cu linii de demarcatie 

gri. Acestea contrasteaza cu abdomenul alb si cu partile superioare de 
culoare oliv-maronii, ca si aripile si coada. Masculul si femela seamana 
foarte bine, dar juvenilii nu au pieptul rosu si prezinta multe pete mici. 
Lungimea corpului este de 12.5-14 cm, anvergura de 20-23 cm, masa 
corporala medie de 18 g. Vara se hraneste cu nevertebrate, isi 
suplimenteaza hrana cu seminte si fructe de arbusti iarna, fiind vizitator 
frecvent la hranitorile de gradina. In salbaticie, durata medie a vietii este 
de doi ani.  

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Cuibul este amplasat în locuri variate, precum scorburi, rădăcina 
copacilor, fisuri din pereți. El poate fi și suspendat, de regulă până la 1,40 
m deasupra solului. Cuibul este construit de către femelă din resturi 
vegetale, iarbă sau mușchi și este căptușit cu păr de animale și rădăcini 
subțiri. Depune de regulă două, mai rar trei ponte 
pe an, care sunt formate din 5-7 ouă. Mărimea medie a unui ou este de 20 
x 15 mm. Clocitul este asigurat numai de către femelă, pe durata a 13-14 
zile. Puii părăsesc cuibul după 12-15 zile de la eclozare, la creșterea 
puilor participând ambii părinți. 

6 Cerinţe de habitat Specia preferă zonele împădurite, grădinile, parcurile sau lizierele, în 
general zonele cu alternanță de desișuri cu terenuri deschise. În nordul 
Europei preferă molidișurile și pădurile de amestec. Măcăleandrul este o 
pasăre retrasă, fără a fi sperioasă, uneori foarte curioasă. Atinge 
maturitatea sexuală la vârsta de un an. 
Se hrănește în principal cu diverse nevertebrate, cu semințe și bobițe. 
Specie diurnă, însă se hrănește și noaptea acolo unde există surse de 
lumină artificială, sau atunci când lumina lunii este foarte puternică. 
Păsările care migrează se întorc în februarie pentru reproducere. Pentru 
cuibărit alege habitatele umbroase, pe care le găsește în păduri, tufărișuri 
și parcuri și este considerată o pasăre comună în grădini, parcuri și păduri 
dese sau cu subarboret. 
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7 Fotografii 

                      
                         Erithacus rubecula  (foto Viorel Olteanu)    

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Erithacus rubecula, cod Natura 2000: A269 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia preferă zonele împădurite, grădinile, parcurile sau lizierele, în 
general zonele cu alternanță de desișuri cu terenuri deschise, cerințe 
parțial îndeplinite pe teritoriul rezervației naturale, motiv pentu care nici 
prezența speciei nu este una numeroasă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere) 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate utiliza toată 
suprafața foretieră a rezervației însă densitatea nu este una ridicată, 
măcăleandrul preferând mai mult zonele unde există și regiuni deschise. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1186 Passer hispaniolensis 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1186, Cod Natura 2000 A355 
2 Denumirea ştiințifică  Passer hispaniolensis 
3 Denumirea populară Vrabie negricioasă 
4 Descrierea speciei   }n prezent, vrabia spaniolă (încă o specie mediteraneană) este prezentă 

ca pasăre clocitoare în tot sudul ţării, singurii factori limitanţi fiind 
reprezentaţi de Munţii Carpaţi şi de temperaturile mai scăzute din 
Ardeal şi Moldova. 
La oră actuală, cuibăreşte doar în colonii formate din maxim câteva zeci 
de cuiburi; cea mai mare aglomerare de vrăbii spaniole din România se 
află în Rezervaţia Pădurea Hagieni, din apropiere de Mangalia. Spre 
deosebire de vrabia comună (Passer domesticus), care s-a transformat 
deja într-o specie care a ales oraşele în locul mediului său originar, 
vrabia spaniolă preferă zonele umede sau crângurile sălbatice, cu toate 
că a fost observată accidental şi în oraşe. Dieta sa este asemănătoare cu 
cea a vrăbiilor comune, fiind alcătuită din insecte şi larvele acestora, 
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seminţe şi resturi menajere comestibile. 
5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 

Depune de regulă 2, mai rar 3 ponte formate din câte 3-7 ouă albe, 
pătate cu stropi gri-verzui, care sunt clocite mai mult de către femelă. 
Incubația se întinde pe durata a 11-13 zile, iar puii părăsesc cuibul după 
11-15 zile, la creșterea puilor participând ambii părinți. În primele zile 
de viață puii sunt hrăniți numai cu insecte, treptat adulții introducând și 
produse vegetale în dieta lor (în special cereale). 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în regiuni deschise, fără a fi legată de prezența localităților. 
Preferă pâlcurile de arbori, liniile de tufărișuri și aliniamente de copaci, 
în care realizează colonii mari. Asemănătoare cu vrabia de casă (Passer 
domesticus), această specie apare și în apropierea omului. Efectivele din 
ţara noastră migrează, dar nu se știe precis unde; se bănuiește că își 
petrec iarna în nordul regiunii mediteraneene. Este o specie sociabilă, 
care se hrănește și migrează în stoluri. 

7 Fotografii 

                      
                     Passer hispaniolensis  (foto Gabriel Chișamera)   

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Passer hispaniolensis, cod Natura 2000: A355 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Cuibărește în regiuni deschise unde preferă pâlcurile de arbori, liniile 
de tufărișuri și aliniamente de copaci, motive pentru care la nivelul 
rezervației naturale specia poate fi prezentă doar ocazional, în special 
în căutare de hrană sau locuri de odihnă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă • Nativă 
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[management] 
6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate, specia poate fi întâlnită în pasaj, când 
folosește zona pentru odihnă și hrană. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1290 Sturnus roseus  

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1290, Cod Natura 2000 A353 
2 Denumirea ştiințifică  Sturnus roseus 
3 Denumirea populară Lăcustar 
4 Descrierea speciei   La fel ca și graurul (Sturnus vulgaris), este o specie colonială și 

puternic gregară, formând stoluri mari mai ales în 
timpul iernii. Longevitatea medie a speciei este de 11 ani. Atinge 
maturitatea sexuală un an. Lăcustarul este o pasăre omnivoră, dar se 
hrănește în principal cu insecte gregare, concentrate în zone uscate, 
deschise, deseori aride, dar și în pajiști și terenuri pietroase. Din dieta 
sa fac parte în special lăcustele și cosașii migratori, 
mai ales în perioada cuibăritului. În afara acestei perioade se mai 
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hrănește și cu fructe precum dude și struguri ori semințe. De obicei 
insectele sunt prinse în zbor, dar se hrănește și la sol, moment în care 
manifestă un comportament tipic: în timp ce grupul se deplasează într-o 
direcție, cele din spate merg în fața stolului, ajungând 
treptat iar la coada acestuia, moment în care pleacă din nou în față. 
Astfel, întreg stolul se deplasează pe sol hrănindu-se, asemenea unui 
cilindru care se rotește. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Perechea poate folosi mai mulți ani același teritoriu de cuibărit și chiar 
același cuib. Femela depune 3-6 ouă de culoare albastru-verzui pal, în 
perioada mai-iunie. Incubația este asigurată de ambii parteneri și 
durează 14-16 zile. După eclozare puii rămân încă aproximativ 24 de 
zile la cuib, unde sunt hrăniți de ambii părinți. 

6 Cerinţe de habitat Lăcustarul este o specie caracteristică zonelor deschise, stepice și 
zonelor cu câmpuri agricole întinse. Se poate întâlni și în semideșerturi 
și pe pajiști mediteraneene joase. Mișcările populaționale sunt 
guvernate în principal de absența/prezența hranei. În anii cu hrană 
bogată își poate extinde mult arealul, ajungând și până în Franța sau 
Marea Britanie. 

7 Fotografii - 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Sturnus roseus, cod Natura 2000: A353 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Lăcustarul este o specie caracteristică zonelor deschise, stepice și 
zonelor cu câmpuri agricole întinse, motiv pentru care prezența acesteia 
la nivelul rezervației naturale putând avea loc doar în perioadele de 
pasaj. 

3 
 

Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Lăcustarul este o specie caracteristică zonelor deschise, stepice și 
zonelor cu câmpuri agricole întinse, motiv pentru care prezența acesteia 
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la nivelul rezervației naturale putând avea loc doar în perioadele de 
pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
1170 Oriolus oriolus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1170, Cod Natura 2000 A337 
2 Denumirea ştiințifică  Oriolus oriolus 
3 Denumirea populară Grangur 
4 Descrierea speciei  Este o pasăre migratoare din familia oriolidelor (Oriolidae), ordinul 

paseriformelor (Passeriformes) care cuibărește în pădurile luminoase 
de șes, văile râurilor montane, în plantații, livezi, terenuri de cultură cu 
copaci din Europa, Asia, nord-vestul Africii. Iernează în Africa sub-
sahariană. Are o lungime de 21–24 cm. Masculul are un penaj galben-
auriu cu aripile și coada negre. Femela și păsările tinere au un colorit 
verzui cu aripile și coada mai întunecate. Cântecul este un fluierat 
sonor. Cuibul de forma unui hamac se află pe o înfurcitură aproape de 
capătul unei crăci orizontale, mascat de frunziș. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Cuibul este construit de către femelă și este asemănător unui hamac, 
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fiind deseori agățat de ramuri în formă de furcă. Cuibul are o formă de 
cupă de 12-15 cm, este construit din papus de trestie, iarbă, mușchi, 
bucăți de pânză, hârtie, scoarță de copac, licheni etc. Pe interior este 
căptușit cu pene sau fire de lână și păr de cal, atunci când acestea sunt 
disponibile. Femela depune o pontă formată din 2-5 ouă albe cu stropi 
brun-ruginii. Puii eclozează după o incubație ce durează 16-18 zile și 
zboară de la cuib după ce părinții îi hrănesc intensiv timp de 17-18 zile. 
Incubația ouălor este asigurată în special de către femelă, aceasta fi ind 
uneori înlocuită de mascul. După ce părăsesc cuibul, ei mai stau încă 
10-14 zile împreună cu adulții. O pereche depune o singură pontă într-
un sezon de reproducere, însă poate exista o pontă de înlocuire dacă 
este distrus primul cuibar. 

6 Cerinţe de habitat În Europa grangurul cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă 
pădurile ripariene, pădurile deschise de foioase, livezile sau chiar 
grădinile mai mari. În partea estică a Europei poate trăi și în păduri mai 
compacte, în păduri mixte sau în păduri de conifere. Evită zonele fără 
copaci, dar poate zbura în astfel de zone pentru a 
se hrăni. În cartierele de iernare poate fi întâlnit în habitate precum 
păduri semiaride sau umede, păduri înalte, mozaicuri formate din 
păduri și savană sau doar savană. 

7 Fotografii 

                    
                           Oriolus oriolus (foto Viorel Olteanu)    

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă pădurile ripariene, 
pădurile deschise de foioase, livezile sau chiar grădinile mai mari, la 
nivelul rezervației naturale beneficiind de o zonă cu favorabilitate atât 
pentru cuibărit cât și pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere) 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia utilizează habitatul forestier atât pentru 
cuibărit și creșterea puilor cât și pentru hrană și odihnă în perioadele de 
pasaj, aici regăsind particularități de habitat favorabile. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
Corvus corax 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 990, Cod Natura 2000 A350 
2 Denumirea ştiințifică  Corvus corax 
3 Denumirea populară Corb 
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4 Descrierea speciei  Durata de viață este de 10-15 ani în sălbăticie, cu toate că unele 
exemplare au fost înregistrate având o durată 
de viață de până la 40 de ani. Păsările tinere pot călători în stoluri, dar 
mai târziu își vor stabili propriul teritoriu. Pe perioada iernii pot fi 
observați deseori adunați în grupuri destul de mari. Se deplasează cu 
bătăi puternice de aripi, care produc un sunet caracteristic. Planează 
mai des decât restul ciorilor. 
Dieta speciei este una oportunistă. Regimul de hrană de tip omnivor 
asigură identificarea ușoară a surselor de hrană, care pot fi reprezentate 
de insecte, cereale, fructe, animale mici (mamifere și păsări mici, 
broaște, șopârle), ouă și pui de păsări, leșuri sau resturi alimentare din 
gunoaie. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Este o specie monogamă, perechea păstrându- se pe toată durata vieții. 
Pot fi văzuți în perechi chiar și în afara perioadei de împerechere, care 
la această specie începe în luna februarie. Perechea execută zboruri 
nupțiale acrobatice și spectaculoase, apărându-și foarte bine teritoriul 
de cuibărit de alți corbi. Cuibul este construit în 
partea superioară a coronamentului unor arbori bătrâni sau pe stânci, în 
zone greu accesibile. Este realizat din mai multe rânduri de crengi 
împletite, consolidate apoi cu nămol și căptușite cu păr, lână și alte 
materiale moi. O pereche poate folosi ani la rând același cuib, pe care îl 
consolidează în fiecare perioadă de cuibărit. Pe perioada clocitului 
femela este hrănită de către mascul, care păzește și cuibul. Ea nu poate 
pleca de pe cuibar, deoarece 
temperatura scăzută ar determina deteriorarea pontei, care este clocită 
încă de la depunerea primului ou. Perioada de incubație este de 21 de 
zile, ponta fiind formată din 4-6 ouă albastru-verzui, care sunt depuse 
câte unul pe zi. Puii sunt hrăniți de către ambii părinți și părăsesc 
cuibul după 40 de zile de la eclozare, însă ei sunt dependenți de hrana 
găsită de către părinți până la 60 de zile. 

6 Cerinţe de habitat Corbul este o pasăre sedentară, care în iernile mai grele coboară din 
înălțimile montane spre zonele mai joase, unde își poate găsi hrana mai 
ușor. Păsările din regiunea arctică migrează pentru iernare spre sud. O 
dispersie pe scară locală se poate întâlni la toate populațiile, inclusiv la 
cele sedentare. Păsările din regiuni mai reci, cum 
ar fi Himalaya și Groenlanda, au în general o talie mai mare, în timp ce 
cele din regiunile mai calde sunt de dimensiuni mai mici. În Tibet au 
fost înregistrate exemplare la înălțimi de până la 5.000 m, iar pe 
muntele Everest specia a fost identificată la o altitudine maximă de 
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6.350 m. 
Cei mai mulți corbi preferă pentru cuibărit și hrănire zonele împădurite, 
cu întinderi mari de terenuri deschise aflate în apropiere sau regiuni de 
coastă. În unele zone cu densitate mare a populației umane, specia 
poate fi văzută cuibărind chiar în așezările umane, profitând astfel de o 
sursă abundentă de hrană. 

7 Fotografii 

                   
                           Corvus corax  (foto Viorel Olteanu)    

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Corvus corax, cod Natura 2000: A350 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia preferă pentru cuibărit și hrănire zonele împădurite, cu întinderi 
mari de terenuri deschise aflate în apropiere, în special în zonele 
montane și cele colinare, rar în zonele de șes unde este prezentă în 
principal în sezonul rece.  

3 
 

Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia utilizează terenul în principal în 
perioadele de pasaj, corbii fiind prezenți în această zonă de câmpie mai 
mult în sezonul hiemal. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1191 Pelecanus onocrotalus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1191, Cod Natura 2000 A019 
2 Denumirea ştiințifică  Pelecanus onocrotalus 
3 Denumirea populară Pelican comun 
4 Descrierea speciei  Este o specie acvatica masiva, ce pare complet alba atunci cand e 

asezata pe sol. In zbor, se distinge usor culoarea neagra de pe partea 
inferioara a aripilor. Are un cioc larg si lung de care atarna “o gusa 
galbena strabatuta de vine rosii”. Adultii au o lungime a corpului 
cuprinsa intre 160 – 180 cm si o greutate de 8.000 – 10.000 g. 
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 270 – 320 cm. Adultii au o 
infatisare similara. Se hranesc cu peste in ape cu adancime redusa (1,5 
– 2,5 m) deoarece nu se pot scufunda intr-un mod asemanator 
cormoranilor. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Se reîntorc din cartierele de iernare în a doua parte a lunii martie. 
Masculii dispun de un penaj nupțial în această perioadă, dar ritualul 
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nupțial, formarea perechii și realizarea cuibului sunt foarte rapide (de la 
câteva ore până la maximum 7 zile). 
Cuibăresc în colonii mari, unde cuiburile sunt alăturate, construite 
simplu (adâncituri căptușite cu plante). Ponta este formată din 1-2 ouă, 
mai rar 3, cu dimensiunea medie de 95 x 60 mm și culoarea alb-gălbui 
murdar. Privită de sus sau de la distanţă, o asemenea colonie este 
fascinantă, iar mormăitul înfundat al pelicanilor este caracteristic. 
Incubaţia durează 32-36 de zile, fiind asigurată de către ambii 
parteneri. Puii abia ieșiţi din ouă sunt golași în primele zile și primesc 
hrana aproape digerată de la adulţi, prin regurgitare . Puii rămân în cuib 
și sunt hrăniţi de părinţi timp de 65-75 de zile, până devin zburători. În 
jur de 64% din juvenili ajung la maturitate. 

6 Cerinţe de habitat Specia este asociată cu lacurile întinse, calde, alcaline ori saline sau 
salmastre, lagune, mlaștini, râuri largi, delte, estuare și coaste ale 
mărilor continentale. În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, într-o zonă 
izolată și inaccesibilă din partea de nord a acesteia (lacul Hrecisca), se 
află cea mai mare colonie de pelicani comuni din Europa. Sunt păsări 
foarte sociale, trăind în grupuri mari. 

7 Fotografii 

                   
                   Pelecanus onocrotalus  (foto Gabriel Chișamera) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Pelicanul comun are un areal întins, dar este distribuit insular în acesta, 
specia regăsindu-se din estul Europei (Delta Dunării) până în estul 
Mongoliei. În zona rezervației naturale pelicanul este întâlnit în 
principal în pasaj, în zbor, utilizând rezervația naturală doar pentru 
odihnă. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În zona rezervației naturale pelicanul comun apare în special în pasaj, 
în căutare de locuri de odihnă, având la dispoziție în vecinătatea 
rezervației de zone cu favorabilitate pentru procurarea hranei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1190 Pelecanus crispus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1190, Cod Natura 2000 A020 
2 Denumirea ştiințifică  Pelecanus crispus 
3 Denumirea populară Pelican creț 
4 Descrierea speciei  Pelicanul cret este ruda apropiata a Marelui Pelican Alb (pelicanul 
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comun). Este doar cu putin mai mare decat ruda sa si atinge 10.000 – 
12.000 g.  Penajul este alb suriu. In haina de nunta, pe cap apare un 
mot de pene buclate si moi, care la pasarile foarte batrane atinge o 
lungime de 14 – 16 cm, iar “gusa care atarna de cioc” se coloreaza 
intens in rosu coral. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Se reîntorc din cartierele de iernare mai devreme decât pelicanul 
comun, la începutul lunii martie. Cuibul este poziționat pe insule 
plutitoare sau staționare, izolate de mal pentru a evita prădători. La 
densități mari, cuiburile pot fi amplasate la mică distanță unele de 
altele. Acesta este alcătuit din rizomi de stuf și alte resturi vegetale, 
având 1 m înălțime. Obișnuiește să bătătorească zonele de lângă cuib și 
nu are tendința să cuibărească în locuri unde astfel de activități 
generează noroi. Ponta este formată din 1-6 ouă albicioase, care sunt 
clocite de ambii părinți. 
Incubația durează 30-32 de zile, iar puii sunt gata de zbor după 75-85 
de zile. După vârsta de 98-105 zile ei sunt complet independenți de 
părinți. Perioada cea mai sensibilă este incubația, succesul eclozării 
puilor fiind de 35-70%. 

6 Cerinţe de habitat Specia se întâlnește cu preponderență în zona continentală, în habitatele 
acvatice dulcicole, dar și în lagune de coastă, delte și estuare. În 
România cuibărește în Delta Dunării alături de pelicanul comun, 
Pelecanus onocrotalus, dar și izolat, în colonii mici de câteva zeci de 
perechi, în zona sudică a Deltei Dunării și a complexul lagunar Razim-
Sinoe. O parte din această populație iernează pe culoarul inferior al 
Dunării. 

7 Fotografii 

                               
                     Pelecanus crispus (foto Gabriel Chișamera) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia se întâlnește cu preponderență în zona continentală, în 
habitatele acvatice dulcicole, dar și în lagune de coastă, delte și estuare. 
În România cuibărește în Delta Dunării alături de pelicanul comun. La 
nivelul rezervației naturale, specia este prezentă în perioadele de pasaj 
și iernat. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia poate fi întâlnită în pasaj în căutare de 
hrană sau locuri de odihnă. Cerințele de habitat ale speciei fac ca zona 
terestră a rezervației să nu fie una corespunzătoare speciei, în schimb 
aceasta poate fi prezentă în imediata vecinătate a acesteia. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1202 Phalacrocorax pygmeus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1202, Cod Natura 2000 A393 
2 Denumirea ştiințifică  Phalacrocorax pygmaeus 
3 Denumirea populară Cormoran mic 
4 Descrierea speciei  Are un penaj negru lucios si este o specie acvatica. Adultii au o 

lungime a corpului cuprinsa intre 45 – 55 cm, fiind cu putin mai mari 
decat o lisita. Anvergura aripilor variaza intre 75 – 90 cm. 
Proportional cu dimensiunile corpului, coada este lunga, iar ciocul 
scurt. Adultii au o infatisare similara. Naparlesc complet in toamna, 
inainte de sfarsitul lunii noiembrie. Se hraneste in special cu peste si 
nevertebrate acvatice, scufundandu-se pana la cativa metri adancime si 
o perioada de pana la 1 minut. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Împerecherea are loc în cartierele de iernare. Cuibăresc în colonii 
mixte, de obicei cu cormoranul mare sau specii de stârci sau egrete, 
inclusiv lopătări și ţigănuși. Foarte rar este observat cuibărind solitar. 
Cuiburile sunt instalate în arborete dense sau arbuști, pe crengi aflate 
la înălţimi medii de 2-2,5 m de la sol, sau în stufăriș des. De obicei, 
cuiburile vechi sunt reparate de la an la an și refolosite, iar dacă își 
găsesc cuiburile distruse, vor construi un nou cuib pe locul celui 
vechi. Un număr de 3-7 ouă sunt depuse în lunile mai–iunie, incubația 
fi ind realizată de ambii parteneri, pe o durată de 23-30 de zile. Puii 
sunt hrăniți la început cu pește digerat, apoi cu pește regurgitat, 
de 3-5 ori pe zi. Ei se cațără pe crengile arborelui la vârsta de 35 de 
zile; pot înota și sări în apă la 42 de zile de la eclozare. După circa 44 
de zile de eclozare pot zbura, iar la 56 de zile părăsesc definitiv cuibul. 

6 Cerinţe de habitat Cormoranul mic este o specie de climat cald, care apare în habitate cu 
apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în zonele inundabile 
sau ferme piscicole. A fost observat mai frecvent în zone cu acoperire 
mare de luciu de apă, cu arbori mari în apropiere, în bălţi cu apă dulce 
sau sălcete care au perdea de stufăriș dens, în zone 
cu suprafaţă mare de apă sau pe cursuri line de apă, incluzând 
meandrele Dunării, lacuri de acumulare sau lacuri formate temporar 
pe regiunile unor foste meandre ale Dunării, în orezării, în mlaștini și 
în câmpuri inundate. În toate aceste zone adâncimea apei nu trebuie să 
depășească 1,5-2 m, pentru a pescui ușor. 
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7 Fotografii 

                      
            Phalacrocorax pygmaeus (foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Cormoranul mic este o specie de climat cald, care apare în habitate cu 
apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în zonele inundabile 
sau ferme piscicole. Este observat mai frecvent în zone cu acoperire 
mare de luciu de apă, cu arbori mari în apropiere, în bălţi cu apă dulce 
sau sălcete care au perdea de stufăriș dens, în zone cu suprafaţă mare 
de apă sau pe cursuri line de apă, incluzând meandrele Dunării, 
condiții similare cu cele existente în zona rezervației naturale. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul rezervației naturale specia are la dispoziție habitate cu 
favorabilitate atât pentru hrană cât și pentru odihnă, aceleași condiții 
fiind regăsite și în imdeiata vecinătate a rezervației. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
900 Ardea cinerea 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 900, Cod Natura 2000 A028 
2 Denumirea ştiințifică  Ardea cinerea 
3 Denumirea populară Stârc cenușiu 
4 Descrierea speciei  Cel mai mare starc din Europa masoara  84-102 cm in lungime 

corporala, cu gatul intins. Are o anvergura de 155-175 cm si o masa 
corporala medie de 1,5 kilograme. Masculul si femela seamana foarte 
bine, cu gatul lung, cioc puternic si picioare lungi si galbene. Capul si 
gatul albe contrasteaza puternic cu aripile gri. Adultii au o pana neagra 
pe ceafa. Se hranesc cu pesti, amfibieni, mamifere mici si pasari. 
Vaneaza in apa mica, asteapta nemiscat si isi urmareste prada pe care 
o strapunge cu ciocul ascutit. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Cuibărește preferenţial în copaci în apropierea corpurilor de apă și 
implicit a resurselor de hrană, însă și pe tufe sau copaci de înălțime 
joasă, în stufăriș sau uneori pe stânci sau excepţional pe structuri 
artificiale sau chiar pe sol. Poate reutiliza cuibul din anii precedenți. 
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6 Cerinţe de habitat 

7 Fotografii 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut 
1 Specia 
2 Informaţii specifice 

speciei 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
ștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie)
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Cuibărește în colonii simple sau mixte cu alte specii de stârci.
Ponta de 3-5 ouă este depusă la sfârșitul lunii martie 
de ambii adulţi. Mărimea medie a unui ou este de 61 x 43 mm. 
Clocitul durează între 25 şi 26 de zile, şi ambii p
Cei doi hrănesc puii cu peşte regurgitat până
din cuib la 42-55 de zile de la eclozare. Depun ou
an, dar, dacă ponta este distrusă, deseori depun 
ouă. 
Este o specie caracteristică unei varietăţi mari de habitate ce includ 
ape dulci (lacuri mari, heleșteie, râuri și alte cursuri de ap
respectiv și arbori, utilizând arborii mai frecvent decât alte specii de 
stârci. Se hrănește pe malurile lacurilor, hele
pajiști inundate etc. și cuibărește cel mai frecvent în coronamentul 
copacilor. 

       
                        Ardea cinerea (foto Gabriel Chi

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Descriere 
Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028 
Este o specie caracteristică unei varietăţi mari de habitate ce includ 
ape dulci (lacuri mari, heleșteie, râuri și alte cursuri de ap
respectiv și arbori, utilizând arborii mai frecvent decât alte specii de 
stârci. Se hrănește pe malurile lacurilor, hele
pajiști inundate etc. și cuibărește cel mai frecvent în coronamentul 
copacilor, condiții de habitat care se regă
imediata vecinătate a ariei naturale protejate.

• Populaţie aflată în pasaj care utilizeaz
pentru odihnă şi/sau hrănire 

tar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
 IV.20. Ostrovul Haralambie) 
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Gabriel Chișamera)   

ăţi mari de habitate ce includ 
și alte cursuri de apă etc.) 

i arbori, utilizând arborii mai frecvent decât alte specii de 
alurile lacurilor, heleșteielor, pe canale, în 
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4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia se regăsește în principal în perioadele 
de pasaj când folosește zone pentru odihnă și pentru hrană. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
903 Ardeola ralloides 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 903, Cod Natura 2000 A024 
2 Denumirea ştiințifică  Ardeola ralloides 
3 Denumirea populară Stârc galben 
4 Descrierea speciei  Are o lungime a corpului de 40 - 49 cm si o greutate de 350 g. 

Anvergura aripilor este cuprinsa intre 71 – 86 cm. Adultii au o 
infatisare similara. Culoarea caracteristica galben maronie a penajului 
este vizibila atunci cand sunt asezati. In zbor apar complet albi. In 
partea posterioara a capului au in perioada cuibaritului cateva pene 
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lungi. Se hranesc cu pestisori, broaste, viermi, insecte acvatice si 
melci. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Este o specie migratoare, populaţia din România părăsind zonele de 
cuibărit la sfârșitul lunii august (unele exemplare putând fi observate 
în sudul ţării și în prima parte a lunii octombrie) și revenind în luna 
aprilie. Plecarea păsărilor adulte are loc cu 2-3 săptămâni înaintea 
celor tinere. 
Cuibărește în stufărișuri sau în copaci din zone de luncă inundabilă și 
sălcii dense în stuf, în colonii mixte, începând din luna mai. La 
construirea cuibului, alcătuit din rămurele și stuf, participă cei doi 
părinți. Femela depune 4-6 ouă cu o dimensiune medie de 36,68 x 
28,12 mm. Culoarea ouălor este mată, albăstră-verzuie. 
Incubația e asigurată de ambii părinți. După 22-24 de zile, puii 
eclozează și rămân în cuib în jur de 32 de zile, dar continuă să fie 
hrăniți de părinți până la 40-45 de zile, când devin independenți. 
După părăsirea cuibului puii rămân în colonie și în caz de deranj 
rămân nemișcaţi pentru a nu fi observaţi. 

6 Cerinţe de habitat Specia preferă habitatele de zone umede cu vegetaţie palustră bogată, 
în special de pe bălţile din luncile inundabile ale râurilor și din delte. 
Se hrănește în special în ape dulci de mică adâncime cu vegetaţie 
abundentă (lacuri, bălţi, canale, iazuri, heleșteie etc.). Cuibărește în 
copaci sau în stufăriș, în colonii polispecifice (împreună cu alte specii 
de stârci sau cu cormorani mici). Deși cuibăresc colonial și sunt 
gregari în locurile de odihnă, stârcii 
galbeni se hrănesc solitar. Hrana constă în insecte și larvele acestora, 
amfibieni și pești de talie mică capturaţi în apă puţin adâncă. Își caută 
hrana mai ales la amurg. 

7 Fotografii 

               
                       Ardeola ralloides (foto Viorel Olteanu) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Este o specie migratoare, populaţia din România părăsind zonele de 
cuibărit la sfârșitul lunii august (unele exemplare putând fi observate 
în sudul ţării și în prima parte a lunii octombrie) și revenind în luna 
aprilie. Cuibărește în stufărișuri sau în copaci din zone de luncă 
inundabilă și sălcii dense în stuf, în colonii mixte, începând din luna 
mai. În conformitate cu cerințele de habitat ale speciei, la nivelul ariei 
protejate specia are la dispoziție habitate cu favorabilitate pentru hrană 
și odihnă în special în peioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este regăsită în principal în zona 
malurilor rezervației naturale, mai frecvent în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1162 Nycticorax nycticorax 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1162, Cod Natura 2000 A023 
2 Denumirea ştiințifică  Nycticorax nycticorax 
3 Denumirea populară Stârc de noapte 
4 Descrierea speciei  Are o lungime a corpului de 58 – 65 cm si o greutate de circa 800 g. 

Anvergura aripilor este cuprinsa intre 90 – 100 cm. Adultii au o 
infatisare similara. In partea posterioara a capului au 3 - 4 pene albe, 
inguste, cu o lungime de 18 – 20 cm. Tinerii au in prima iarna un 
penaj maroniu cu striuri albe. Tinerii in iarna a doua au spatele 
maroniu, comparativ cu cel negru al adultilor. Se hraneste mai ales cu 
pesti la care se adauga larve de insecte, mormoloci, lipitori si chiar 
soareci. 

5 Perioade critice Revin în zonele de cuibărit la sfârșitul lunii martie, începutul lunii 
aprilie. Rar unele exemplare rămân în zona Dunării și a Deltei. Specia 
este monogamă pe perioada cuibăritului. Cuibărește în colonii 
monospecifice sau mixte, împreună cu cormorani și alte specii de 
stârci. Cuiburile sunt amplasate în copaci, uneori la înălţimi 
considerabile. Împerecherea adulților are loc în preajma locului de 
cuibărit, încă din prima zi sau a doua 
zi după ce perechea este formată. La construirea cuibului, care are 
forma unei farfurii puțin adânci, alcătuit din crenguțe și stuf, participă 
cei doi părinți. Ponta este depusă spre sfârșitul lunii aprilie și constă 
din 2-3 ouă, care sunt clocite de către ambii adulți timp de 21-22 de 
zile. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi până devin  independenţi la 
vârsta de 50-60 de zile. De la vârsta de două săptămâni ei ies din cuib 
și rămân în imediata 
apropriere a acestuia, așteptând hrană de la adulți. 

6 Cerinţe de habitat Specia utilizează o gamă foarte variată de zone umede pentru hrănire, 
preferând mai ales lacurile cu vegetaţie palustră, cursurile mari de ape, 
heleșteiele, canalele cu vegetaţie și apă puţin adâncă, iazurile etc. 
Caută hrană la marginea corpurilor de apă, în zonele în care este 
prezentă o vegetaţie palustră bogată. Cuibărește aproape 
exclusiv în copaci, arbori și tufe de salcie, în zone umede (păduri de 
luncă, sălcii în stufărișuri, plantaţii de plop etc.). 
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7 Fotografii 

          
                   Nycticorax nycticorax (foto Gabriel Chișamera)       

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia utilizează o gamă foarte variată de zone umede pentru hrănire, 
preferând mai ales lacurile cu vegetaţie palustră, cursurile mari de ape, 
heleșteiele, canalele cu vegetaţie și apă puţin adâncă, iazurile etc. 
Caută hrană la marginea corpurilor de apă, în zonele în care este 
prezentă o vegetaţie palustră bogată. Cuibărește aproape exclusiv în 
copaci, arbori și tufe de salcie, în zone umede (păduri de luncă, sălcii 
în stufărișuri, plantaţii de plop etc.). În conformitate cu aceste cerințe 
de habitat, la nivelul ariei protejate specie regăsește suprafețe cu 
favorabilitate. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate, specia utilizează zona litorală în 
principal în perioadele de pasaj când folosește arealul pentru hrană și 
odihnă. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
1090 Ixobrychus minutus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1090, Cod Natura 2000 A022 
2 Denumirea ştiințifică  Ixobrychus minutus 
3 Denumirea populară Stârc pitic 
4 Descrierea speciei  Adultii au o lungime a corpului de 33 – 58 cm, fiind ceva mai mici 

decat gainusa de balta si au o greutate de 140 – 150 g. Anvergura 
aripilor este cuprinsa intre 49 – 58 cm. Adultii au infatisare diferita. 
Femela are pe spate o culoare maronie cu striatii negre, comparativ cu 
masculul care este negru pe spate. Se hraneste cu pestisori, broaste, 
insecte acvatice si larvele acestora, uneori si puisori ale altor specii de 
pasari ce traiesc in stuf. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și creștere a 
puilor. Sosește în locurile de cuibărit la începutul lunii aprilie. Locul 
ales de mascul pentru cuib este de obicei un teren cu paie, stuf și 
frunze, situat în desișul stufului, pentru a proteja puii de animalele de 
pradă. La construirea cuibului, are are forma unei farfurii puţin adânci 
și este alcătuit din trestie, papură și alte resturi vegetale, participă de 
obicei cei doi părinţi. Femela depune în a doua parte a lunii mai 5-7 
ouă culoare albicioasă,mată, cu tente albăstrui-verzui, 
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cu o dimensiune medie de 37,3 x 26,6 mm. Dacă există condiții 
favorabile, perechea depune o a doua pontă, în luna iunie. Incubaţia 
este asigurată de ambii părinţi. După 16-19 zile puii eclozează și 
rămân în cuib o perioadă de 7-9 zile, fiind hrăniţi cu larve de insecte, 
insecte, mormoloci și chiar lipitori. După părăsirea cuibului, ei 
rămân în vecinătatea acestuia, cerșind hrană de la părinți. După circa 
o lună de la eclozare devin zburători și își pot asigura singuri hrana. 

6 Cerinţe de habitat Pasăre sfioasă, stârcul pitic poate fi observat în abitate specifice 
zonelor umede, cu stufăriș și luciu de apă, fiind întâlnit cu 
predominanţă în zone cu multă vegetaţie higrofilă, precum stuful, 
Typha sp., trestia, Phragmites sp., sau orice altă vegetaţie acvatică 
densă, care formează pâlcuri compacte. Ocupă, de asemenea, margini 
de lacuri, heleșteie, marginile riverane ale cursurilor de apă unde 
predomină vegetaţia lemnoasă. 

7 Fotografii 

                   
                     Ixobrychus minutus (foto Viorel Olteanu)     

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia are o răspândire palearctică, având o distribuţie mare ca areal. 
Este o specie migratoare, care iernează preponderent în centrul și 
sudul Africii. În România această specie este răspândită cu 
preponderenţă în în zonele umede din interiorul ţării, unde sunt 
îndeplinite condiţiile de habitat. La nivelul ariei naturale protejate, 
specia dispune de suprafețe reduse cu particularități de favorabilitate 
pentru prezență. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 234 
 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia are la dispoziție suprafețe reduse cu 
favorabilitate dispuse în special în lungul malurilor rezervației 
naturale. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
914 Botaurus stellaris 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 914, Cod Natura 2000 A021 
2 Denumirea ştiințifică  Botaurus stellaris 
3 Denumirea populară Buhai de baltă 
4 Descrierea speciei  Adultii au o lungime a corpului de 69 – 81 cm, fiind ceva mai mari 

decat o gaina domestica, cu o greutate de circa 1.350 g. Anvergura 
aripilor este cuprinsa intre 100 – 130 cm. Adultii au infatisare 
similara. Coloritul general este galben caramiziu cu striatii negre. Se 
hraneste cu pesti, insecte acvatice, broaste, lipitori si chiar soareci. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere 
a puilor.  
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Este poligam, masculul fi ind deseori observat în prezenţa mai multor 
femele. Sezonul de reproducere începe devreme, imediat după 
dezgheţ, în a doua decadă a lunii martie. Își construiește cuibul pe 
plaur în stufăriș dens, în apropierea cuibului din anii precedenţi. 
Cuibul e format din stuf uscat și vegetaţie submersă, aliniat cu 
material mai fi n, care formează o platformă circulară. Ponta este 
formată din 4-6 ouă brun-măslinii, pe care femela le clocește singură, 
timp de circa 24-25 de zile. Tot ea îngrijește singură puii care apar 
spre sfârșitul lunii mai și devin zburători după două luni de la 
eclozare. 

6 Cerinţe de habitat Specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce privește habitatul de 
cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă pentru mlaștinile joase, 
liniștite, din jurul lacurilor și râurilor, aflate la altitudini mai mici de 
200 m, cu stufăriș proaspăt extins și dens de stuf Phragmites sp. 
Acest stufăriș trebuie să fie instalat în zonă de câțiva ani, să fie 
inundat, dar cu o adâncime mică a apei (mai puţin de 30 cm) și să 
aibă puţine fluctuaţii ale nivelului apei. De asemenea, este necesară o 
aciditate scăzută a apei, iar întregul habitat să fie înconjurat de zone 
deschise și acoperite de apă mai adâncă pe timpul sezonului uscat al 
perioadei de cuibărire. 

7 Fotografii 

           
                        Botaurus stellaris (foto Viorel Olteanu)     

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce privește habitatul de 
cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă pentru mlaștinile joase, 
liniștite, din jurul lacurilor și râurilor, aflate la altitudini mai mici de 
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200 m, cu stufăriș proaspăt extins și dens de stuf Phragmites sp. La 
nivelul rezervației astfel de suprafețe nu sunt regăsite, specia putând 
folosi zona pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate, specia poate fi întâlnită în 
perioadele de pasaj când utilizează zona pentru hrană și odihnă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
1222 Plegadis falcinellus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1222, Cod Natura 2000 A032 
2 Denumirea ştiințifică  Plegadis falcinellus 
3 Denumirea populară Țigănuș 
4 Descrierea speciei  rivit de aproape, are un penaj frumos, cu reflexe verzui metalice pe un 
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fond brun ruginiu si un cioc incovoiat in forma de secera. Este o 
specie caracteristica pasunilor umede si stufarisurilor ce au palcuri de 
salcii. Lungimea corpului este de 55 – 65 cm cu o greutate de circa 
485 – 580 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 88 – 105 cm. 
Adultii au infatisare similara. Se hraneste cu lipitori, insecte acvatice, 
mormoloci si pestisori. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere a 
puilor. 
Soseşte pe la mijlocul lunii aprilie din cartierele de iernare. Cuibul 
este amplasat în pâlcuri compacte de stuf sau papură, în tufişuri sau 
chiar în arbori (sălcii, Salix sp.) aflați în aproprierea apei. Cuibăreşte 
în colonii mixte împreună cu alte specii de stârci, lopătari şi 
cormorani. La construirea cuibului participă ambii parteneri, acesta 
fiind clădit din crenguţe şi căptuşit la final cu tulpini de stuf, iarbă şi 
frunze uscate. El este amplasat la mai puțin de 1 m de luciul de apă, 
ajungând până la 5-7 m, în cazul coloniilor care cuibăresc în arbori. 
Femela depune o pontă formată din 3-6 ouă de culoare gri-albăstruie, 
în perioada cuprinsă între mijlocul lunii mai şi mijlocul lunii iunie. 
Dimensiunea medie a ouălor este de 50,9 x 35,8 mm. Incubația 
durează aproximativ 20- 
23 de zile şi este asigurată atât de femelă, cât şi de mascul. După 
eclozare puii sunt hrăniți la cuib de ambii părinți timp de 48-50 de 
zile, după care părăsesc cuibul. Ei stau în grupuri formate numai din 
păsări tinere, care sunt hrănite la comun de către toți adulții. O 
pereche depune o singură pontă într-un sezon de reproducere. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie caracteristică lacurilor, bălților şi mlaştinilor, dar poate 
fi observată şi în păşuni umede, pe maluri de râuri cu apă mică, în 
vegetație ripariană abundentă şi în stufărişuri cu pâlcuri de sălcii. 
Apare mai puțin frecvent în zone de coastă, cum ar fi estuare, lacurile 
cu apă sărată sau salmastră şi lagunele de coastă. 
Pasăre sociabilă, poate fi văzută de cele mai multe ori în stoluri mai 
mici sau mai mari, care atunci când zboară au forma unor şiruri lungi, 
oblice sau şerpuite. 
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7 Fotografii 

                  
                     Plegadis falcinellus (foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Soseşte pe la mijlocul lunii aprilie din cartierele de iernare. Cuibul 
este amplasat în pâlcuri compacte de stuf sau papură, în tufişuri sau 
chiar în arbori (sălcii, Salix sp.) aflați în aproprierea apei. Cuibăreşte 
în colonii mixte împreună cu alte specii de stârci, lopătari şi 
cormorani. La nivelul ariei protejate, habitatele existente sunt 
favorabile prezenței speciei în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia poate fi întâlnită în 
perioadele de pasaj când poate utiliza zonele acvatice din lungul 
malurilor rezervației sau zonele de băltire temporară a apei. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
878 Anser erythropus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 878, Cod Natura 2000 A042 
2 Denumirea ştiințifică  Anser erythropus 
3 Denumirea populară Gârliță mică 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 56 – 66 cm si are o greutate de circa 1.300 

– 2.300 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 115 – 135 cm. Adultii 
au infatisare similara. Specia poate fi confundata cu garlita mare 
(Anser albifrons), fata de care este mai mica, are un cioc mai mic, 
fruntea mai inalta, pata alba depaseste linia ochilor si se observa un 
cerc galben in jurul ochiului. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de pasaj și iernare. 
6 Cerinţe de habitat Această specie cuibărește în apropierea zonelor de tundră și taiga, 

fiind caracteristică zonelor cu mlaștini și pâlcuri de sălcii sau 
mesteceni. În timpul iernii și al migrației această pasăre frecventează 
zonele deschise cu iarbă scurtă din zona stepică, pajiștile și terenurile 
arabile. Locuri de odihnă ale stolurilor pe parcursul iernii mai sunt 
întâlnite pe lacuri și râuri ușor curgătoare sau în vegetație acvatică. 

7 Fotografii - 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anser erythropus, cod Natura 2000: A042 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Această specie cuibărește în apropierea zonelor de tundră și taiga, 
fiind caracteristică zonelor cu mlaștini și pâlcuri de sălcii sau 
mesteceni. În timpul iernii și al migrației această pasăre frecventează 
zonele deschise cu iarbă scurtă din zona stepică, pajiștile și terenurile 
arabile. Locuri de odihnă ale stolurilor pe parcursul iernii mai sunt 
întâlnite pe lacuri și râuri ușor curgătoare sau în vegetație acvatică, 
motiv pentru care și zona din imediata vecinătate a rezervației poate fi 
utilizată de specie în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi regăsită în zona malurilor rezervației naturale și 
imediata vecinătate a acesteia, în perioadele de pasaj sau iernat. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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872 Anas strepera 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 872, Cod Natura 2000 A051 
2 Denumirea ştiințifică  Anas strepera 
3 Denumirea populară Rață pestriță 
4 Descrierea speciei  Specie cu un areal intins ce acopera Europa si Asia in zona temperata 

si de sud, partea de nord si zona Nilului in Africa si partea centrala si 
de sud a Americii de Nord. In Romania, rata pestrita poate fi intalnita 
in zonele acvatice de joasa altitudine, deschise, cu apa de mica 
adancime, statatoare sau usor curgatoare. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și creșterea puilor. 
Se întorc din cartierele de iernare în lunile martie-aprilie. Cuibăresc în 
perechi separate sau în grupuri dispersate. Ritualul de curtare este tipic 
rațelor, cu deplasări repetate în jurul perechii și poziții 
caracteristice. Cuibul este construit pe sol, bine ascuns în vegetație, 
arătând o preferință pentru zonele cu 
vegetație ierboasă înaltă, uscată. Poate cuibări estul de departe de apă. 
Femela depune 8-12 
ouă de culoare albă, crem sau verde-deschis începând din a doua 
jumătate a lunii aprilie, pe care le incubează singură timp de 24-26 de 
zile. Puii sunt nidifugi și părăsesc cuibul imediat după eclozare, 
urmându-și mama în apă. Ei sunt hrăniți în special cu insecte adulte și 
larvele acestora, și sunt îngrijiți șapte săptămâni doar 
de către femelă, până le cresc penele și reușesc să zboare 

6 Cerinţe de habitat Preferă apele dulci, stătătoare sau ușor curgătoare, productive, în zone 
deschise, de mică altitudine, 
cu precădere cele ferite, bogate în vegetație emergentă și insule 
acoperite de vegetație ierboasă. Poate fi întâlnită în canale, iazuri sau 
lacuri. Iarna poate fi întâlnită și pe lacuri de acumulare sau terenuri 
inundate, evitând însă habitatele cu apă sărată. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 242 
 

7 Fotografii 

          
                          Anas strepera (foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas strepera, cod Natura 2000: A051 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Preferă apele dulci, stătătoare sau ușor curgătoare, productive, în zone 
deschise, de mică altitudine, cu precădere cele ferite, bogate în 
vegetație emergentă și insule acoperite de vegetație ierboasă. Poate fi 
întâlnită în canale, iazuri sau lacuri. Iarna poate fi întâlnită și pe lacuri 
de acumulare sau terenuri inundate. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației 
naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în 
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona 
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
867 Anas crecca 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 867, Cod Natura 2000 A052 
2 Denumirea ştiințifică  Anas crecca 
3 Denumirea populară Rață mică 
4 Descrierea speciei  Rata mica este o specie cu o raspandire foarte larga, arealul ei 

cuprinde toata Europa, America de Nord si Asia. Cuibareste in partea 
nordica si temperata a arealului. In Romania, poate fi intalnita in 
special in pasaj si perioada de iarna, intr-o varietate de habitate 
acvatice: ape costiere de mica adancime, lacuri naturale si artificiale, 
iazuri, estuare, delte, lagune si mlastini. In perioada de cuibarit exista 
populatii de mici dimensiuni in Transilvania si nordul Moldovei, in 
zonele acvatice montane, depresionare si de coasta.   

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de pasaj și iernat.  
6 Cerinţe de habitat Este o specie foarte gregară în afara perioadei de cuibărit, adunându-se 

în stoluri de diferite dimensiuni. Specie predominant migratoare, în 
special populațiile nordice. În partea de sud a arealului există mici 
populații sedentare. igrația de toamnă începe din luna iulie pentru 
exemplarele care nu au reușit să se reproducă 
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și culminează în lunile octombrie-noiembrie. Se întorc din cartierele 
de iernare în lunile martie-aprilie. În perioada de iarnă poate fi 
întâlnită și pe ape deschise, lacuri, delte, câmpii inundate. 

7 Fotografii 

                  
                             Anas crecca (foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas crecca, cod Natura 2000: A052 
2 Informaţii specifice 

speciei 
În România poate fi întâlnită în special în pasaj și în perioada de iarnă, 
într-o varietate de habitate acvatice: ape costiere de mică adâncime, 
lacuri naturale și artificiale, iazuri, estuare, delte, lagune și mlaștini, 
habitatele din zona rezervației naturale Ostrovul Haralambie fiind 
favorabile în aceste sens. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației 
naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în 
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona 
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
911 Aythya nyroca 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 911, Cod Natura 2000 A060 
2 Denumirea ştiințifică  Aythya nyroca 
3 Denumirea populară Rață roșie 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 38 – 42 cm si o greutate medie de circa 580 

g pentru masculi si 520 g pentru femele. Anvergura aripilor este 
cuprinsa intre 60 – 67 cm. Diferentele sunt dificil de evidentiat intre 
adulti, insa femelele au un iris inchis la culoare comparativ cu 
masculul care are irisul alb. Se hraneste cu plante acvatice, moluste, 
insecte si pesti. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere a 
puilor.  
Perechile se formează în cartierele de iernare. Cuibărește foarte 
aproape de apă pe substrat solid pe maluri sau pe insuliţe în vegetaţia 
densă palustră. Cuibul este construit superficial din materii vegetale 
(în principal 
fragmente de stuf). Perioada de cuibărit durează de la mijlocul lunii 
aprilie până la jumătatea lunii iunie. Ponta este formată din 8-10 ouă și 
este incubată o perioadă de 25-27 de zile. Puii sunt nidifugi. 
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6 Cerinţe de habitat În sezonul de cuibărit este întâlnită cu precădere în zona lacurilor de 
câmpie, cu vegetaţie submersă abundentă și care sunt mărginite de 
brâuri dense de vegetaţie palustră emergentă (stufăriș, papură și 
sălcii). Poate cuibări și în heleșteie piscicole sau în ape salmastre. În 
afara sezonului de cuibărit poate fi întâlnită pe o 
gamă mai mare de zone umede. Deși este o rață scufundătoare, preferă 
ape puțin adânci (30-100 cm) și trăiește destul de ascunsă pe ochiuri 
de apă rămase libere în stufărișurile dese. 

7 Fotografii 

            
                       Aythya nyroca  (foto Gabriel Chișamera)         

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Poate cuibări și în heleșteie piscicole sau în ape salmastre. În afara 
sezonului de cuibărit poate fi întâlnită pe o gamă mai mare de zone 
umede. Deși este o rață scufundătoare, preferă ape puțin adânci (30-
100 cm) și trăiește destul de ascunsă pe ochiuri de apă rămase libere în 
stufărișurile dese. La nivelul ariei naturale protejate, având în vedere 
caracteristicile habitatelor existente, specia poate fi întâlnită mai ales 
în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 
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8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației 
naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în 
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona 
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
1156 Netta rufina 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1156, Cod Natura 2000 A058 
2 Denumirea ştiințifică  Netta rufina 
3 Denumirea populară Rață cu ciuf 
4 Descrierea speciei  Masculul are culori relativ strălucitoare, flancurile corpului sunt de un 

alb lucitor, iar capul este maro-gălbui cu penele creștetului în formă de 
creastă erectibilă. Ciocul este de culoare roșie. Femela este cafenie, cu 
obraz alb și o dungă roz de-a lungul ciocului. Ambele sexe au pe 
aripile deschise un câmp mare alb. Se hrănește în special cu rădăcini, 
semințe și diverse părți ale plantelor acvatice, dar ocazional se poate 
hrăni și cu nevertebrate acvatice, amfibieni sau pești mici. Lungimea 
corpului este de 55 cm, iar anvergura aripilor este de 85-90 cm, cu o 
masă corporală de până la 1-1,4 kg. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 248 
 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Ponta este depusă în lunile mai-iunie și constă din 8-12 ouă de culoare 
galben-verzuie. Ea este incubată o perioadă de 26-28 de zile. Femela 
clocește singură ouăle și îngrijește puii. Pui sunt nidifugi și își 
urmează 
mama în apă imediat după eclozare, fiind capabili de zbor după 6-7 
săptămâni. După această vârstă ei rămân în preajma mamei până devin 
complet independenți de aceasta, la vârsta de 11 săptămâni. În 
perioada clocirii masculul stă de veghe în apropierea cuibarului, 
uneori și a femelei, care conduce singură puii după eclozare. 
Este o specie care practică frecvent parazitismul la cuib, femelele 
depunând ponta în cuibul altor femele din aceeași specie sau chiar din 
alte specii de rațe. Există o singură pontă pe an, cu posibilitatea unei 
ponte de înlocuire dacă prima este distrusă. 

6 Cerinţe de habitat Specia poate fi întâlnită într-o varietate mare de zone umede. Preferă 
lacurile dulci cu malurile invadate de suprafeţe importante de 
vegetaţie emergentă, palustră (stuf și papură). În timpul iernii poate fi 
întâlnită în aproprierea coastelor mărilor, dar și pe lacuri de acumulare 
și salmastre. În România este o specie care, deși rară, poate fi întâlnită 
tot timpul anului. Este mai frecventă în Dobrogea. 

7 Fotografii - 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Netta rufina, cod Natura 2000: A058 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia poate fi întâlnită într-o varietate mare de zone umede. Preferă 
lacurile dulci cu malurile invadate de suprafeţe importante de vegetaţie 
emergentă, palustră (stuf și papură). În timpul iernii poate fi întâlnită 
în aproprierea coastelor mărilor, dar și pe lacuri de acumulare și 
salmastre. La nivelul ariei naturale protejate, deși este o specie rară, 
poate fi întâlnită în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 
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8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației 
naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în 
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona 
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
1175 Oxyura leucocephala 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1175, Cod Natura 2000 A071 
2 Denumirea ştiințifică  Oxyura leucocephala 
3 Denumirea populară Rață cu cap alb 
4 Descrierea speciei  ungimea corpului este de 43 – 48 cm, inclusv coada ce masoara 8 – 10 

cm si o greutate de 500 – 600 g. Ciocul lat si umflat este izbitor de 
evident la aceasta specie. Spre deosebire de mascul, femela are o 
dunga inchisa care acopera o parte a obrazului alb. Se hraneste in 
principal cu larve de chironomide, dar si cu alte nevertebrate si plante 
acvatice. 
 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de pasaj și iernat. 
6 Cerinţe de habitat Rața cu cap alb preferă pentru cuibărit lacurile eutrofe, cu adâncime 
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mică și care sunt mărginite de vegetaţie palustră emergentă, 
abundentă. În timpul iernii specia poate fi observată și pe lacuri cu apă 
salmastră. În România majoritatea observaţiilor din perioada de pasaj 
și din timpul iernilor provin din zona lacurilor litorale (cu grad diferit 
de salinitate). Este o specie foarte gregară în afara sezonului de 
cuibărit. 

7 Fotografii - 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Oxyura leucocephala, cod Natura 2000: A071 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Raţa cu cap alb cuibărește în sudul Europei (Spania), Asia Mică, 
Orientul Apropiat și în Asia Centrală și numai localizat în nordul 
Africii. Pe timpul iernii o parte a populaţiei (în special cea asiatică) 
este migratoare, iernând în sudul Europei și al Asiei. Populațiile din 
Iberia, nordu Africii și Asia Mică sunt sedentare. În România în trecut 
era o specie cuibăritoare (în Transilvania). Ultima atestare a 
cuibăritului provine din anii ’80 din Delta Dunării. În prezent este o 
specie de pasaj și oaspete de iarnă rar, în special pe lacurile litorale 
(Techirghiol) și cu apariţie accidentală în alte zone ale ţării, situație 
care se regăsește și pe teritoriul ariei naturale protejate. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul rezervației 
naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în 
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona 
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 
A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
895 Aquila clanga 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 895, Cod Natura 2000 A090 
2 Denumirea ştiințifică  Aquila clanga 
3 Denumirea populară Acvilă țipătoare mare 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 59 - 69 cm si greutatea medie cuprinsa 

intre 1.600 – 2.500 g, femelele fiind mai mari (pana la 3.200 g). 
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 153 – 177 cm. Este o pasare de 
marime mare, compacta, cu penaj brun inchis, a carei silueta in zbor, 
seamana cu Acvila tipatoare mica (Aquila pomarina). Adultii au 
infatisare similara. Se hraneste in special cu broaste dar si cu 
mamifere mici, pasari de apa, serpi si lesuri. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și creșterea puilor. 
Este o specie monogamă şi teritorială. Perioada de cuibărire este din 
aprilie până în august în Europa de Est şi din noiembrie până în martie 
în Pakistan. Uneori se înregistrează cazuri de hibridizare cu acvila 
țipătoare mică (Aquila pomarina). Atinge maturitatea sexuală după 4 
sau 5 ani. Femela depune 1-3 ouă. 
Incubația durează în medie 42-44 de zile şi este asigurată de către 
femelă, care este hrănită de mascul în tot acest timp. Acesta stă la cuib 
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o perioada scurtă de timp, de numai câteva minute. Manifestă 
fenomenul de 
„cainism“ – puiul mai mic este atacat şi chiar omorât de către puiul 
mai puternic sau moare de inaniție. Foarte rar pot supraviețui ambii 
pui. Puii devin zburători la vârsta de 60-65 de zile, însă rămân 
dependenți de părinți 
încă 20-21 de zile. 
Juvenilii rămân împreună cu părinții după ce devin zburători, până 
când ating maturitatea sexuală. În cartierele de iernare, specia este mai 
socială. Astfel, pot fi văzute împreună până la 10 exemplare de vârste 
diferite, în grupuri care patrulează după hrană. 

6 Cerinţe de habitat Acvila țipătoare mare este o specie caracteristică zonelor împădurite, 
cu altitudine joasă, situate în apropierea zonelor umede. Spre 
deosebire de acvila țipătoare mică manifestă o preferință clară în toate 
anotimpurile pentru prezența în proximitate a apelor sau a zonelor 
umede, chiar a celor antropizate. Zboară cu bătăi rapide 
de aripi, asemănătoare şorecarului. Atunci când alunecă prin aer, 
aripile acestei specii sunt arcuite în jos. 

7 Fotografii 

              
                         Aquila clanga (foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Aquila clanga, cod Natura 2000: A090 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Acvila țipătoare mare este o specie caracteristică zonelor împădurite, 
cu altitudine joasă, situate în apropierea zonelor umede, situație 
similară cu cea existentă în aria naturală protejată. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 
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4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Caracteristicile de habitat existente la nivelul ariei naturale protejate 
conferă favorabiitate prezenței speciei în perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
840 Accipiter nisus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 840, Cod Natura 2000 A086 
2 Denumirea ştiințifică  Accipiter nisus 
3 Denumirea populară Uliu păsărar 
4 Descrierea speciei  Este o pasare de prada de talie mica, cu o lungime de 28-38 de 

centimetri si cu o deschidere a aripilor de 58-80 de centimetri. Femela 
cantareste intre 185 si 342 de grame si este cu 25% mai mare decat 
masculul, care poate avea intre 110 si 196 de grame. Aripile scurte si 
largi au varfuri rotunjite, iar coada este lunga. Masculul are pieptul de 
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culoare maronie rosiatica, iar spatele gri. Femela este maronie cu 
pieptul albicios vargat cu dungi gri. Ambii au ochii si picioarele 
galbene. Vaneaza pasari mici si uneori mamifere de talie mica. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită  în perioada de cuibărit și creșterea puilor. 
Clocitul este asigurat de femelă timp de 32-35 de zile, începând de la 
depunerea celui de-al doilea sau al treilea ou. Masculul înlocuieşte 
femela la clocit pentru scurte perioade de timp, în rest el se ocupă cu 
aprovizionarea acesteia cu hrană. În general clocitul durează 42 de zile 
până apare ultimul pui din ou. 
Juvenilii au primul puf scurt şi alb, cel de al doilea puf fiind mai lung, 
cu aspect lânos, brun pe spate şi alb pe burtă. În primele 4-5 zile sunt 
acoperiți şi hrăniți numai de către femelă. La vârsta de 13-28 de zile le 
cresc penele, din a 15-a zi pot mânca singuri hrana adusă de ambii 
părinți, iar din a 32-a zi pot zbura. După părăsirea cuibului mai depind 
încă de părinți cca 27 de zile, fiind hrăniți de către aceştia. Există o 
singură generație de pui într-un an, neexistând pontă de înlocuire. 

6 Cerinţe de habitat Cuibăreşte în special în zona colinară mai înaltă, mai ales în 
Transilvania, întâlnindu-se şi în pădurile dese de la câmpie (unde însă 
cuibăreşte în număr mai mic). Preferă pădurile de conifere şi pădurile 
mixte, plantațiile de pin, parcurile cu arbori mari sau grupurile de 
copaci izolați. 

7 Fotografii 

             
                        Accipiter nisus (foto Gabriel Chișamera) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Accipiter nissus, cod Natura 2000: A086 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Cuibăreşte în special în zona colinară mai înaltă, mai ales în 
Transilvania, întâlnindu-se şi în pădurile dese de la câmpie (unde însă 
cuibăreşte în număr mai mic). Preferă pădurile de conifere şi pădurile 
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mixte, plantațiile de pin, parcurile cu arbori mari sau grupurile de 
copaci izolați. Condițiile existente la nivelul ariei protejate asigură 
speciei condiții optime pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Particularitățile de habitat întâlnite la nivelul rezervației naturale 
conferă favorabilitate pentru prezența speciei în special în perioadele 
de pasaj când poate folosi zona pentru hrană și odihnă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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838 Accipiter gentilis 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS –838, Cod Natura 2000 A085 
2 Denumirea ştiințifică  Accipiter gentilis 
3 Denumirea populară Uliu porumbar 
4 Descrierea speciei  Femela este mult mai mare decât masculul, cu o anvergură mai mică 

decât cea a șorecarului comun, dar pare mai robustă. Masculul este, 
de obicei, considerabil mai mare decât cioara grivă. Se remarcă 
aripile relativ scurte și coada lungă, cu penajul subcodal alb și stufos. 
Penajul masculului este asemănător cu al femelei are mici diferențe 
de nuanță, cu spatele gri, iar partea inferioară dungată alb cu negru, 
dungile acoperă și partea superioară a picioarelor. Coada este de 
culoare gri cu benzi negre pe transversală, iar vârful cozii negru. 
Ciocul este negru și încovoiat cu baza galbenă, iar capul de culoare 
gri cu sprânceană albă. Lungimea corpului este de 55-61 cm, iar 
anvergura aripilor este de 98-115 cm, cu o masă corporală de 631-
1364 g. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și creșterea puilor. 
O pereche deține, de regulă, 2-3 cuiburi care sunt folosite în mod 
alternativ. Cuibul este ocupat încă 
din februarie-martie şi capătă proporții datorită faptului că anual este 
renovat cu materiale noi. Are o formă caracteristică, fi ind conic cu 
marginea acoperită de frunze şi ramuri verzi. Depune 2-5 ouă, de 
culoare palid-albăstruie, prin lunile martie-aprilie, mai rar prin mai, la 
interval de 2-4 zile. Clocitul durează 35-38 de zile, fiind asigurat mai 
mult de femelă. Masculul aduce hrană la cuib şi schimbă ramurile ofi 
lite cu altele proaspete. Timp de 8-10 zile femela stă pe cuib şi 
hrăneşte puii numai cu vânatul adus de către mascul. Juvenilii de la 
vârsta de 18 zile încep să se hrănească singuri din prada adusă de 
femelă, masculul ocupându-se în această perioadă mai mult de 
supravegherea teritoriului şi a cuibului. Puii devin total independenți 
după 70-77 de zile, moment în care părăsesc teritoriul părinților. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie răspândită de la câmpie până în Carpați, în etajul alpin 
şi subalpin. Habitatele favorabile pentru cuibărit sunt pâlcurile de 
pădure din zona colinară, cu copaci bătrâni de răşinoase, intercalate 
de poieni mari şi spații deschise adiacente în care vânează de 
preferință. Evită interiorul masivelor pădurilor dese sau uniforme 
şi spațiile deschise de mari dimensiuni. În unele țări această specie s-a 
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adaptat la mediul urban, unde şi cuibăreşte. Vara duce o viață mai 
ascunsă, însă după terminarea cuibăritului începe să hoinărească (în 
perioada septembrie-februarie). Pe timpul iernii se deplasează la 
distanțe mai mari, apărând frecvent în localități, pentru hrănire. 

7 Fotografii 

                    
                       Accipiter gentilis (foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Accipiter gentilis, cod Natura 2000: A085 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Habitatele favorabile pentru cuibărit sunt pâlcurile de pădure din zona 
colinară, cu copaci bătrâni de răşinoase, intercalate de poieni mari şi 
spații deschise adiacente în care vânează de preferință. Evită interiorul 
masivelor pădurilor dese sau uniforme şi spațiile deschise de mari 
dimensiuni. Habitatele întâlnite în zona rezervației naturale asigură 
condiții de favorabilitate pentru prezența speciei în perioadele de 
pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul rezervației naturale prezența speciei poate fi notată în 
perioadele de pasaj. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
926 Buteo buteo 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 926, Cod Natura 2000 A087 
2 Denumirea ştiințifică  Buteo buteo 
3 Denumirea populară Șorecar comun 
4 Descrierea speciei  Este o pasare rapitoare de dimensiuni medii cu mai multe variatii de 

penaj. Poate fi recunoscuta usor pentru aripile largi, gatul scurt si 
coada rotunjita. Prezinta o banda de culoare deschisa peste piept, 
varfuri negre de aripi si coada dungata. Lungime a corpului de 50-57 
cm, anvergura de 110-130 cm, masa corporala medie de 1 kg la 
femele si 780 g la masculi. Mananca mamifere mici, pasari, hoituri, 
dar nu refuza ramele si insectele mari. In salbaticie, durata medie de 
viata este de opt ani. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Cuibăreşte în zone împădurite, stâncoase, cuibul fiind construit de 
către ambii parteneri în perioada martie-mai, din crengi sau alte 
materiale vegetale. O pereche construieşte mai multe 
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cuiburi pe care le foloseşte pe rând. Depune în general 2-4 ouă, care 
sunt clocite de femelă timp de 28-31 de zile, iar puii devin 
independenți după 40-45 de zile, fiind hrăniți şi îngrijiți la început 
numai de către femelă, aprovizionată de mascul, apoi de către ambii 
parteneri. 
Ca multe rapitoare de zi, sorecarul ramane o specie amenintata de 
braconaj, de otravire, iar masurile de conservare includ masuri 
legislative si cele de prevenire a persecutiei. Deranjul excesiv in 
zonele de imperechere duce la abandonarea cuiburilor sau la 
pierderea pontei. 

6 Cerinţe de habitat Şorecarul comun este pasărea de pradă cel mai des văzută în mare 
parte a Europei, trăind mai ales în zone împădurite aflate în 
apropierea terenurilor deschise, a celor agricole sau în zonele 
mlăştinoase. Este caracteristică regiunilor colinare cu multe tipuri de 
habitate, dar apare şi la 
câmpie sau la munte, unde poate fi văzută stând pe stâlpi sau pe alte 
suporturi înalte folosite ca posturi de observație. 
Hrana şorecarului comun este foarte diversificată, fiind formată mai 
ales din şoareci şi alte rozătoare, dar şi din amfibieni, reptile, insecte, 
râme şi ocazional cadavre. Urmăreşte prada de la înălțime, fie de pe 
un punct de observație fix, mai înalt, fie din aer, unde planează sau 
zboară pe loc, asemănător vânturelului roşu. Şorecarul comun este o 
specie monogamă. 

7 Fotografii 

                 
                           Buteo buteo (foto Matei Dragomir) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Buteo buteo, cod Natura 2000: A087 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Şorecarul comun este pasărea de pradă cel mai des văzută în mare 
parte a Europei, trăind mai ales în zone împădurite aflate în apropierea 
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terenurilor deschise, a celor agricole sau în zonele mlăştinoase. Este 
caracteristică regiunilor colinare cu multe tipuri de habitate, dar apare 
şi la 
câmpie sau la munte, unde poate fi văzută stând pe stâlpi sau pe alte 
suporturi înalte folosite ca posturi de observație. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona forestieră de pe suprafața 
rezervației naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar 
întâlnit în rezervația naturală, prezența speciei are un caracter 
recurent, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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8709 Falco cherrug 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 8709, Cod Natura 2000 A511 
2 Denumirea ştiințifică  Falco cherrug 
3 Denumirea populară Șoim dunărean 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 47 - 55 cm si o greutate medie de 730 – 

990 g pentru mascul si 970 – 1.300 g pentru femela. Anvergura 
aripilor este cuprinsa intre 105 – 129 cm, fiind foarte mare comparativ 
cu dimensiunile corpului sau. Este un soim mare, puternic, preferat de 
crescatorii de soimi pentru vanatoare. Prezinta o mare variatie a culorii 
de la un maro ciocolatiu pana la aproape alb, exemplare care sunt 
foarte apreciate de crescatorii arabi de soimi. Adultii au infatisare 
similara. Se hraneste cu pasari, mamifere mici si soparle. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită perioada de cuibărit și de creștere a puilor 
Este o specie monogamă, cu un complicat ritual nupțial, în care 
masculul oferă deseori hrană femelei. Ponta constă din 2-6 ouă şi este 
depusă la începutul primăverii. Puii sunt capabili să zboare după 45-
50 de zile, dar sunt dependenți de părinții lor pentru hrană pentru încă 
30-45 de zile, timp în care rămân pe teritoriul acestora. Aşa cum este 
comun mai multor specii de şoimi, juvenilii de sex masculin cresc mai 
repede decât 
cei de sex feminim. 

6 Cerinţe de habitat Şoimul dunărean este un prădător specific zonelor întinse şi deschise, 
precum stepele, câmpurile agricole sau platourile montane. Cuibăreşte 
în zone semideschise, de silvostepă. 

7 Fotografii -  

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Falco cherrug, cod Natura 2000: A511 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Şoimul dunărean este un prădător specific zonelor întinse şi deschise, 
precum stepele, câmpurile agricole sau platourile montane. Cuibăreşte 
în zone semideschise, de silvostepă, la nivelul ariei protejate avâbd la 
dispoziție habitate care pot fi utilizate pentru odihnă în perioadele de 
pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 
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4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia poate fi observată în perioadele de 
pasaj când are la dispoziție habitate cu favorabilitate pentru odihnă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
 
1038  Falco peregrinus 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1038, Cod Natura 2000 A103 
2 Denumirea ştiințifică  Falco peregrinus 
3 Denumirea populară Șoim călător 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 38 – 51 cm si o greutate medie de 550 – 

1.500 g, femelele fiind mai mari cu 15 – 40 % decat masculii. 
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 89 – 113 cm. Adultii au 
infatisare similara, prezentand o larga variatie in dimensiuni si penaj, 
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fiind identificate 19 subspecii. Datorita agilitatii sale, este folosit de 
catre crescatorii de soimi. Este gri – albastru pe spate, are aripile 
ascutite si o mustata proeminenta. Se hraneste cu pasari, mamifere 
mici, reptile si insecte. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere a 
puilor. 
Femela depune de obicei 3-4 ouă în a doua parte a lunii mai sau la 
începutul lunii iunie. Rata de depunere este de un ou la două zile, iar 
dimensiune medie a unui ou este de 51,3 x 40,5 mm. Incubaţia 
durează în medie 32-24 de zile şi este asigurată în special de femelă, 
care în această perioadă este hrănită de mascul. Puii devin zburători la 
35-42 de zile şi rămân dependenţi de părinţi câteva luni. De obicei, 
primii care părăsesc cuibul sunt puii masculi, după care la 1- 2 zile 
urmează şi femelele. Numărul puilor care ajung la stadiul de zburători 
într-un cuib este în medie de 1,5-3,05. 

6 Cerinţe de habitat Şoimul călător este o specie caracteristică zonelor deschise, stâncoase, 
din tundră, păşunilor sau stepelor cu pâlcuri de pădure şi coaste 
marine. 
Poate fi întâlnit până la o altitudine de 4.000 m. Părăsesc pentru 
iernare locurile de reproducere între august şi noiembrie şi se întorc 
între martie şi mai. În timpul migrațiilor traversează uşor întinderi 
foarte mari de mare sau ocean. 

7 Fotografii 

            
                       Falco peregrinus (foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Şoimul călător este o specie caracteristică zonelor deschise, stâncoase, 
din tundră, păşunilor sau stepelor cu pâlcuri de pădure şi coaste 
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marine, la nivelul ariei protejate putând fi întâlnit în perioadele de 
pasaj sau în sezonul hiemal când poate folosi temporar arealul pentru 
hrană și odihnă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona forestieră de pe suprafața 
rezervației naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar 
întâlnit în rezervația naturală, prezența speciei are un caracter recurent, 
zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de 
pasaj. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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1040 Falco subbuteo 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1040, Cod Natura 2000 A099 
2 Denumirea ştiințifică  Falco subbuteo 
3 Denumirea populară Șoimul rândunelelor 
4 Descrierea speciei  Poate semana cu o drepnea mare in zbor, datorita aripilor in forma de 

secera si zborului acrobatic. Adultii sunt gri pe partea superioara, cu o 
„mustata” neagra si „pantaloni” rosii caramizii. Lungimea corpului 
este de 28-36 de centimetri, anvergura de 69-84 cm, masa corporala 
medie de 131–232 g (mascul) si 141-340 g (femela). Vaneaza in zbor 
insecte largi, pasari mici si lilieci, iar ocazional mamifere mici si 
reptile. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere a 
puilor. 
Aproape întotdeauna cuibăresc în cuiburile abandonate de alte pasări 
(ciori,coțofene, porumbei, stârci etc.). Preferă cuiburile amplasate pe 
specii de răşinoase, la înălțimea de 10-25 m. Ponta constă din 2-4 
ouă, 
care sunt depuse în luna iunie şi sunt clocite de ambii părinți, dar 
femela stă mai mult pe cuib. 
Incubația durează 27-33 de zile şi începe după depunerea celui de-al 
doilea ou. Mărimea medie a unui ou este de 42 x 33 mm, iar culoarea 
este alb-gălbuie cu pete brun-roşcate. Puii părăsesc cuibul după 28-34 
de zile, dar depind de mâncarea adusă de către părinți pentru încă 
cinci săptămâni. Dacă este distrus cuibarul, poate exista o pontă de 
înlocuire; o pereche scoate întotdeauna doar un singur rând de pui pe 
an. 

6 Cerinţe de habitat Trăieşte în zone deschise, joase, cu pâlcuri de copaci şi vegetație, 
deseori în apropiere de ape. Specia vânează la asfințit, fiind foarte 
activă seara, când vânează păsările care se strâng în stoluri pentru 
înnoptare. Ocazional, vânează şi pe timp de noapte. Consumă păsări 
mici (rândunele,lăstuni, ciocârlii etc.) şi insecte. 
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7 Fotografii 

 
Falco subbuteo (foto Gabriel Chișamera) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Trăieşte în zone deschise, joase, cu pâlcuri de copaci şi vegetație, 
deseori în apropiere de ape. Specia vânează la asfințit, fiind foarte 
activă seara, când vânează păsările care se strâng în stoluri pentru 
înnoptare. La nivelul ariei protejate specia are la dispoziție habitate 
favorabile pentru cuibărit și creștere a puilor. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere) 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona forestieră de pe suprafața 
rezervației naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar 
întâlnit în rezervația naturală, prezența speciei are un caracter 
recurent, zona fiind utilizată în perioadele de reproducere. 
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 

 
1036 Falco naumanni 

 
A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1036, Cod Natura 2000 A095 
2 Denumirea ştiințifică  Falco naumanni 
3 Denumirea populară Vânturel mic 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 27 – 33 cm si o greutate medie de 100 – 

200 g, femelele fiind mai mari. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 
63 – 72 cm.  Este o pasare rapitoare mica, ce poate fi confundata cu 
Vanturelul rosu (Falco tinnunculus), insa are aripile mai mici si coada 
mai scurta. Adultii au un penaj diferit, asemanator cu cel al 
vanturelului rosu, insa masculul nu are mustata. Se hraneste cu 
insecte, mamifere mici, broaste, serpi si pesti. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere a 
puilor. 
Este o specie monogamă, perioada de reproducere fi ind în perioada 
martie–iunie. Cuibăreşte în colonii de până la 100 de perechi, situate 
în crevase, găuri în stânci, biserici, poduri de casă sau alte construcții 
abandonate, în cuiburi vechi de corvide sau în cuiburi artifi ciale. 
Uneori formează colonii mixte cu vânturelul roşu sau stăncuțe. Ponta 
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este formată din 3-5, uneori 6 ouă, care sunt incubate timp de 28 de 
zile. Puii devin independenți după 26-28 de zile. În incubația şi 
creşterea puilor sunt implicați ambii părinți, însă 
în prima parte a creşterii puilor masculul este singurul care procură 
hrana întregii familii. 

6 Cerinţe de habitat Preferă terenuri deschise, aride, cu multe insecte, din zonele cu climat 
cald, evitând umiditatea şi zonele cu vegetație bogată. Cuibăreşte în 
zone deşertice sau semideşertice, în stepe sau câmpii, adesea în 
apropierea localităților sau a construcțiilor. De asemenea, poate fi 
observat cuibărind în zone stâncoase. În România frecventează zonele 
cu stâncării sau maluri abrupte din regiuni cu zone deschise şi întinse 
extracarpatice. 

7 Fotografii - 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Falco naumanni, cod Natura 2000: A095 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Preferă terenuri deschise, aride, cu multe insecte, din zonele cu climat 
cald, evitând umiditatea şi zonele cu vegetație bogată. Cuibăreşte în 
zone deşertice sau semideşertice, în stepe sau câmpii, adesea în 
apropierea localităților sau a construcțiilor. La niveul ariei protejate 
specia poate apărea doar ocazional în pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
Octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

A nivelul ariei protejate specia poate apărea ocazional în perioadele 
de pasaj.  
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9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

 
10 Alte informaţii 

privind sursele de 
informaţii 

A se consulta Capitolul Bibliografie 
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III. PLAN DE MONITORIZARE A SPECIILOR ȘI HABITATELOR 
 
 Planurile de monitorizare a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național reprezintă 
instrumente de planificare a activităților de monitorizare a acestora. 

Planul de monitorizare se bazează pe metodologia propusa pentru fiecare specie sau habitat şi 
are drept scop stabilirea locațiilor (localităților) în care se propune monitorizarea, numărul 
transectelor sau suprafețelor de proba, după caz, luând în considerare distribuția, suprafața ocupata, 
fragmentarea, presiunile şi amenințările, vulnerabilitatea, precum şi variabilitatea ecologica la 
nivelul ariilor naturale protejate, astfel încât datele colectate sa fie relevante pentru fiecare specie sau 
habitat în parte. 

Monitorizarea speciilor și habitatelor va avea drept punct de pornire (stare de referința), 
rezultatele activităților de inventariere-cartare. Prin compararea acestora cu rezultatele ulterioare ale 
activităților de monitoring se poate constata evoluția în timp a stării de conservare a unei specii sau a 
unui habitat, la nivelul unui sit Natura 2000. Astfel, se poate constata menținerea, îmbunătăţirea sau 
degradarea statutului de conservare pentru specii și habitate la o anumită scară de timp. 

Monitorizarea, pe lângă informațiile pe care le oferă despre starea de conservare sau despre 
rezultatul diferitelor măsuri de management activ, implementate cu scopul de menținere sau 
îmbunătățire a stării de conservare, face posibilă şi identificarea timpurie a unor tendințe dinamice, 
având un rol important în predicția modificărilor structurale şi funcționale, fapt ce permite luarea 
unor masuri, în timp util, pentru conservarea acestora. Cunoașterea bazată pe informațiile obținute în 
cadrul programelor de monitorizare, asigura o mai buna înțelegere a problematicii analizate, fapt ce 
determina o îmbunătățire a șanselor ca deciziile luate sa fie bine documentate şi corecte (Artiola et 
al. 2004). Pe lângă aplicațiile practice, monitorizarea are şi o importanță teoretică, informațiile 
obținute având un rol deosebit de important în descifrarea legităților care determină structura, 
funcțiile şi dinamica ecosistemelor.  
 
 
III.1. Plan de monitorizare a habitatelor de interes comunitar 
 

O buna practica pentru monitorizarea habitatelor este aceea prin care se armonizeaza 
proiectarea sistemelor de monitorizare, pe de o parte si integrarea rezultatelor monitorizarii 
sistemelor, pe de alta parte. Planul de monitorizare a habitatelor din sit conține obiective clare, bine 
stabilite, cu ajutorul carora se vor colecta informatii despre habitatele tinta, cum ar fi asociatiile 
vegetale reprezentative, presiunile si amenintarile asupra habitatelor, evaluandu-se totodata starea de 
conservare, in functie de particularitatile fiecarui tip de habitat. 
 Monitorizarea presupune colectarea, verificarea si analiza datelor privind tipul de habitat, 
zona/suprafata acoperita de tipul respectiv de habitat la nivelul sitului, structura si functiile specifice 
habitatului (inclusiv speciile edificatoare), starea de conservare, perspectivele viitoare in ceea ce 
priveste tipul, aria de acoperire, structurile si functiile specifice. 

Habitatele de interes comunitar pentru care se elaborează Planuri/Protocoale de monitorizare 
sunt: 
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- 3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention 
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie de Magnopotamion sau Hydrocharition  
- 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea 

uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea 
- 6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)   

 
Metodologia de monitorizare 
Evaluarea si monitorizarea habitatelor se va realiza in 2 etape:  

- etapa 1 - fotointerpretarea pe ortofotoplanurile digitale a habitatului respectiv;  
- etapa 2 - validarea rezultatelor fotointerpretarii si evaluarea de teren in suprafetele de 

proba fotointerpretate ca fiind localizate in areale acoperite de tipul de habitat monitorizat.  
Suprafetele de proba se vor proiecta astfel incat sa acopere principalele zone de distributie ale 
habitatului si sa asigure reprezentativitatea necesara. Acestea se vor instala aleatoriu, in interiorul 
limitelor habitatului, in partea cu vegetatie omogena, pentru a se evita efectul de margine, in 
principalele centre de distributie ale fiecarui habitat, astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si 
variabilitatea spatiala a acestuia.  
 
 
Protocol de monitorizare pentru habitatul 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu 
vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 

 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr. Informatie/Atribut Descriere 
1. Denumire habitat Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din 

Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 
2. Asociatii vegetale 

(AV) 
Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 1933 sass. 
cyperetosum fusci   

3. Descrierea generala a 
tipului de habitat 

Habitatul este caracterizat de vegetație palustră pionieră-aluvionară 
unistratificată, de talie mică. Se dezvoltă pe marginile bălților, în 
jurul lacurilor, în luncile inundabile ale râurilor, de la câmpie până în 
etajul nemoral inferior. Majoritatea speciilor prezente în cadrul 
habitatului sunt emergente. Fitocenozele reprezentative ale acestui 
habitat sunt din ordinul Littorelletalia uniflorae sau vegetație scundă 
anuală, amfibie, pionieră, adesea pe substrat care se usucă temporar 
la suprafață în timpul verii (din clasa Isoëto-Nanojuncetea), 
acoperirea vegetației habitatului variind sezonier în funcție de 
fluctuațiile hidrice. 

4. Identificarea 
habitatului 

Pe baza asociațiilor vegetale identificate se stabilește tipul 
fragmentelor de habitate prezente in zona de studiu. Pentru realizarea 
corespondentei dintre tipurile de vegetatie si sistemele de clasificare 
a habitatelor Natura 2000 si Habitatele din Romania, se tine cont de 
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elementele structurale (specii edificatoare si caracteristice), de 
dinamica naturala a acestora, de descrierea habitatelor la nivel 
European (EUR 28) si national (Donita et al. 2005, 2006), dar și de 
modul de interpretate la nivel european (EUR 28, 2008) si national 
(Gafta et Mountford 2008). 

5. Specii edificatoare 
pentru monitorizarea 
habitatului 

- specii edificatoare: Cyperus flavescens (cf. Donița et al. 2005, p. 

75). 
- specii caracteristice: Cyperus flavescens, Cyperus fuscus (Chifu T., 
edit., 2014, p. 684). 
- alte specii importante: Alopecurus aequalis, Agrostis stolonifera, 
Spergularia rubra, Gypsophila muralis, Juncus bufonius, Mentha 
pulegium, Ranunculus sardous, Pulicaria vulgaris, Gnaphalium 
uliginosum, Centaurium pulchellum, Potentilla supina, Verbena 
officinalis. 

6.  Marimea, forma, 
numarul si distributia 
suprafetelor de 
monitorizare 

In cazul habitatului 3130, se vor instala cca. 20-30 suprafete de 
monitorizare, astfel incat sa acopere principalele centre de distributie 
ale habitatului in sit. Se recomanda adoptarea unor suprafete de 
proba de minim 200 m2 (200-500 m2, in mod exceptional se accepta 
100 m2), astfel incat sa fie asigurata aria minima de monitorizare, 
care cuprinde majoritatea speciilor care intra in compozitia 
fitocenozelor habitatului. 
In ceea ce priveste forma releveului, aceasta se adapteaza in functie 
de configuratia suprafetei detinute de habitat si care sa permita 
monitorizarea majoritatii speciilor componente. Se recomanda forma 
circulara, dar se pot instala si relevee de forma dreptunghiulara, 
orientate pe directia gradientului ecologic dominant (altitudinea, 
bonitatea stationala etc.). Centrul (sau coltul din partea de sud-vest) 
fiecarei suprafete de proba este definit prin coordonate geografice 
(latitudine si longitudine). Centrele suprafetelor de proba sunt 
identificate pe teren cu ajutorul dispozitivelor GPS si pot fi marcate 
cu o tija metalica, pentru a putea fi identificate cu precizie la 
urmatoarea masuratoare cu ajutorul detectoarelor de metale. 

7. Perioada optima si 
frecventa de colectare 
a datelor 

Pentru habitatul 3130, perioada optima pentru desfașurarea 
activitaților de colectare a datelor din teren este aprilie – septembrie. 

8. Suprafata tipului de 
habitat la nivelul ariei 
naturale protejate 
(ha) 

Suprafata actuala a habitatului, in hectare, la nivelul sitului Natura 
2000, se determina prin cumularea suprafetelor/ poligoanelor 
identificate ca fiind ocupate de acest tip de habitat. Metoda utilizata 
are la baza informatia care a generat harta de distributie a habitatului 
(inventarierea integrala a habitatului). 
4,98 ha 
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9. Distributia 
habitatului la nivelul 
ariei naturale 
protejate (Harta) 

Harta distribuției habitatului la nivelul sitului, rezultată in urma 
activitaților de inventariere-cartare este prezentată în Anexe. 

10. Fotografii Fotografii cu speciile edificatoare a tipului de habitat din situl Natura 
2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu: 

 
Cyperus fuscus L. în habitatul 3130, la limita ariei, canalul de pe raza 

localității Independența (Foto Violeta Boruz) 

 
Cyperus flavescens și Cyperus fuscus L. în habitatul 3130, canalul de 
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pe raza localității Independența (Foto Violeta Boruz) 
11. Sursele de informatii - Brinzan, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul habitatelor, speciilor și 

siturilor Natura 2000 in Romania, SC Exclus Prod S.R.L. & R.A. 
Monitorul Oficial, București. 

- Chifu, T. (ed.), Irimia, Irina, Zamfirescu, Oana, 2014 - Vegetația 
erbacee antropizată. Tom. 2: Vegetația pionieră a buruienișurilor. 
Institutul European, Iași. 

- Coldea, G. (éd.), Oprea, A., Sarbu, I., Sirbu, C., Ștefan, N., 2012, 
Les associations végétales de Roumanie; Tome 2: Les associations 
anthropogènes, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca 

- Donita, N., Pauca Comanescu, M., Popescu, A., Mihailescu, S., 
Biriș, I.-A., 2005- Habitatele din Romania, Ed. Tehnica Silvica, 
Bucuresti. 

- Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., 
Biriș, I.-A., 2006,  Habitatele din Romania. Modificari conform 
amendamentelor propuse de Romania și Bulgaria la Directiva 
Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti. 

- Grigore, S., 1970, Asociatii praticole de lunca din interfluviul 
Timis-Bega, Lucr. St. Inst. Agron. Timisoara, 13, 221-229 

- Mountford, O., Gafta, D., Anastasiu, P., Barbos, M., Nicolin, A., 
Niculescu, M., Oprea, A., 2008, Natura 2000 in Romania: 
Habitats Fact Sheet, EU Phare Project on Implementation of 
Natura 2000 Network in RomaniaEU Phare 
EuropeAid/12/12160/D/SV/RO 

- Oroian, Silvia, 1998, Flora si vegetatia defileului Muresului intre 
Toplita si Deda, Edit. Casa de Editura Mures. 

- Raclaru, P., Alexandru, M., 1973 - Asociaţii vegetale palustre din 
Defileului Dunării, Baziaş-Pojejena, Stud. cerc. biol., Ser. Bot., 
Bucureşti, 25 (2): 131-139. 

- Sârbu, Anca, Smarandache, Daniela, Janauer, G., Pascale, 
Gabriela, 2005 - Plante acvatice si palustre din sectorul românesc 
al Dunării, București, Editura Universității din București. 

- Sanda, V., Popescu, A., 1973 - Cercetări privind flora și vegetația 
din Delta Dunării. Stud. și Cerc. Biol., Seria Bot., București, 
25(5): 399–424. 

- Sanda, V., Popescu, A., Daniela, Ileana, Staicu, 2001, Structura 
cenotica și caracterizarea ecologica a fitocenozelor din Romania.  

- Sanda V., Ollerer Kinga, Burescu P., 2008, Fitocenozele din 
Romania. București: Ars Docendi. 

12. Indicatorul/indicatorii 
de monitorizare ce 

Suprafața habitatului  
Determinarea speciilor ce indica deteriorarea habitatului 
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vor fi urmariti Lista speciilor invazive 
Menținerea unei zone ecotonale 
Potențialul de conservare  
Principalele presiuni actuale 
Principalele amenințari viitoare 

 
Descrierea  metodei/metodelor  de monitorizare  utilizate:  

• Pornind de la rezultatele activitații de inventariere – cartare, prin care se vor determina 
distribuția, limitele si suprafata ocupata de acesta la nivelul sitului, vor fi stabilite transectele 
de monitorizare și procentul de acoperire al acestora, din suprafața totala a tipului de 
habitat/suprafata habitatului % transect. 

• Se va utiliza Metoda randomizata a releveelor fitosociologice, pe transecte stabilite in 
prealabil. Tehnica efectuarii releveelor și a aprecierilor cantitative și calitative se realizeaza 
dupa Cristea V. et al. (2004). Marimea suprafeței de proba pentru gruparile ierboase este de 
200 m2. Forma releveului este rotunda sau dreptunghiulara pentru habitatele 3130 și 3150, in 
funcție de condițiile topologice. Pentru fiecare releveu fitosociologic se noteaza și 
coordonatele GPS. Notarea abundenței dominanței (AD %) speciilor se efectueaza utilizand 
scara Braun-Blanquet (r=0,05; +=,0,5; 1=5; 2=17,5%; 3=37,5; 4=62,5; 5=87,5); 

Vor fi stabilite coordonatele transectelor, in care se va realiza activitatea de monitoring propriu-zisa.  
Coordonatele transectelor vor fi stabilite randomic pe suprafața sitului in funcție de harțile cu 
limitele pentru fiecare habitat in parte.  
In paralel cu etapa de realizare a releveelor, vor fi realizare fotografii cu speciile, asociațiile vegetale 
specifice și edificatoare ale habitatului monitorizat. 

• Prelucrarea datelor și analiza vegetației.  
In analiza vegetației se utilizeaza metodele școlii central-europene. Pentru clasificarea unitaților 
cenotice se va adopta sistemul de clasificare propus de Chifu T. (edit.)  (2014). Incadrarea in 
asociații se realizeaza pe baza releveelor fitosociologice; 

• Identificarea habitatului  
Pe baza asociațiilor vegetale identificate se stabilește tipul fragmentelor de habitate prezente in zona 
de studiu. Pentru realizarea corespondentei dintre tipurile de vegetatie si sistemele de clasificare a 
habitatelor Natura 2000 si Habitatele din Romania, se tine cont de elementele structurale (specii 
edificatoare si caracteristice), de dinamica naturala a acestora, de descrierea habitatelor la nivel 
European (EUR 28) si national (Donita et al. 2005, 2006), dar și de modul de interpretare la nivel 
european (2007) si national (Gafta et Mountford 2008); 
Va fi descrisa structura habitatului pe straturi de vegetație, cu sublinierea speciilor edificatoare, rare, 
pericilitate sau vulnerabile. Se va realiza evaluarea impactului activitaților antropice asupra 
habitatului inventariat, identificarea presiunilor actuale și a amenințarilor viitoare la adresa 
respectivului tip de habitat. Va fi evaluata starea de conservare a habitatului  pe suprafața sitului 
ținand cont de indicatorii propuși in modelul SINCRON. 

 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 276 
 

Pentru monitorizarea habitatului 3130 se va adopta protocolul de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B. Planul de monitorizare 
Nr Informatie/Atribut Descriere 

1.  Stabilirea locatiilor de 
monitorizare. 

Suprafetele de proba se vor proiecta astfel incat sa acopere 
principalele zone de distributie ale habitatului si sa asigure 
reprezentativitatea necesara. Acestea se vor instala aleatoriu, in 
interiorul limitelor habitatului, in partea cu vegetatie omogena, 
pentru a se evita efectul de margine, in principalele centre de 
distributie ale fiecarui habitat, astfel incat sa acopere cat mai bine 
distributia si variabilitatea spatiala a acestuia. 

2.  Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3.  Perioada/perioadele de 

monitorizare 
aprilie – septembrie. 

4.  Frecventa 
monitorizarii 

Frecventa monitorizarii este 5 ani. Doar in cazuri exceptionale, in 
care integritatea habitatului este afectata de factori disturbatori 
biotici sau abiotici (incendii, vatamari produse de agenti patogeni 
sau insecte, uscari etc.), se recomanda investigatii cu o frecventa 
anuala pentru a detecta cauzele, amploarea fenomenului si a 
recomanda masurile de management adecvate. 

5.  Resursele umane 
necesare (nr. persoane) 

2  specialisti 

6.  Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 10 zile/om (nu sunt contorizate orele necesare pentru a 
ajunge la sit) 
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7.  Echipamentul necesar - Receptor GPS; 
- Ruleta sau cuadrate portabile  cu suprafața de 1m2; 
- Fișe de inregistrare; 
- Ghiduri de identificare / cheie taxonomica; 
- Aparat foto pentru documentare. 

 
 
Protocol de monitorizare pentru habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip 
Magnopotamion sau Hydrocharition 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr. Informatie/Atribut Descriere 
1. Denumire habitat 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau 

Hydrocharition 
2. Asociatii vegetale 

(AV) 
Lemnetum minoris Soó 1927  
Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962 
Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954 
Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967 
Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955 
Potamogetonetum crispi Soó 1927 
Ceratophylletum demersi Hild 1956. 

3. Descrierea generala a 
tipului de habitat 

Habitatul 3150 este prezent în lacuri şi iazuri cu ape de culoare gri 
închis către albastru-verzui, mai mult sau mai puţin tulburi, în mod 
special bogate în baze dizolvate (pH de obicei > 7), cu comunităţi din 
Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă sau, în ape adânci, 
deschise, cu asociaţii de broscariţă (Magnopotamion). Se dezvoltă cu 
precădere în ape suprasaturate în nutrienți, slab-alcaline, cu o 
descompunere activă a resturilor organice, apă tulbure și adesea cu un 
miros neplăcut.  Habitatul este caracterizat prin prezența vegetației 
acvatice tristratificate specifice apelor eutrofice stătătoare, lacuri, 
bălți, crovuri, canale de irigații, canale de drenaj, situate pe cursurile 
inferioare și superioare ale majorității râurilor din țară și Delta 
Dunării. Vegetația specifică habitatului este alcătuită din comunități 
hidrofite și comunități natante, precum și fitocenoze parțial submerse 
ce cuprind hidrofite. 
Deoarece speciile care îl compun sunt majoritatea hidrofile, habitatul 
este extrem de sensibil la variaţii mari ale nivelului apei. Macrofitele 
acvatice sunt considerate a fi foarte sensibile la modificări/degradări 
ale mediului fizic, acestea fiind în contact direct cu condiţiile 
mediului din zonele umede prin sistemul radicular şi în mod special 
prin frunze, care necesită în permanență prezenţa apei. Din acest 
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motiv, această sensibilitate este utilizată pe scară largă în stabilirea 
calităţii unui ecosistem acvatic. Fitobentosul este considerat un 
indicator de avertizare timpuriu, iar macrofitele datorită ciclului de 
viaţă mai lung şi toleranţei pe termen scurt la schimbări ale condiţiilor 
de mediu indică dereglările persistente din mediu. 
Plante: Hydrocharition-Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., 
Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis, 
U. vulgaris, Aldrovanda vesiculosa, Azolla filiculoides, A. 
caroliniana, Riccia spp., Ricciocarpus spp.; Magnopotamion -
Potamogeton lucens, Potamogeton perfoliatus. 

4. Identificarea 
habitatului 

Pe baza asociațiilor vegetale identificate se stabilește tipul 
fragmentelor de habitate prezente in zona de studiu. Pentru realizarea 
corespondentei dintre tipurile de vegetatie si sistemele de clasificare a 
habitatelor Natura 2000 si Habitatele din Romania, se tine cont de 
elementele structurale (specii edificatoare si caracteristice), de 
dinamica naturala a acestora, de descrierea habitatelor la nivel 
European (EUR 28) si national (Donita et al. 2005, 2006), dar și de 
modul de interpretate la nivel european (EUR 28, 2008) si national 
(Gafta et Mountford 2008). 

5. Specii edificatoare 
pentru monitorizarea 
habitatului 

- specii edificatoare: Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, 
Azolla filiculoides (cf. Donița et al. 2005, p. 67), Potamogeton 
crispus, P. pectinatus, Ceratophyllum demersum (Chifu T., edit., 

2014, p. 82). 
- specii caracteristice: Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, 
Azolla filiculoides (cf. Donița et al. 2005, p. 67), Potamogeton 
crispus, P. pectinatus, Ceratophyllum demersum (Chifu T., edit., 

2014, p. 82). 
- alte specii importante: Salvinia natans, Myriophyllum spicatum, 
Nymphoides peltata, Trapa natans, Hydrocharis morsus-ranae, 
Phragmites australis, Polygonum amphibium f. aquaticum, 
Zannichellia palustris ssp. pedicellata, Typha latifolia, T. 
angustifolia, Oenanthe aquatica, Alisma plantago-aquatica, 
Utricularia vulgaris, Potamogeton pectinatus. 

6.  Marimea, forma, 
numarul si distributia 
suprafetelor de 
monitorizare 

In cazul habitatului 3150, se vor instala cca. 20-30 suprafete de 
monitorizare, astfel incat sa acopere principalele centre de distributie 
ale habitatului in sit. Se recomanda adoptarea unor suprafete de proba 
de minim 200 m2 (200-500 m2, in mod exceptional se accepta 100 
m2), astfel incat sa fie asigurata aria minima de monitorizare, care 
cuprinde majoritatea speciilor care intra in compozitia fitocenozelor 
habitatului. 
In ceea ce priveste forma releveului, aceasta se adapteaza in functie 
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de configuratia suprafetei detinute de habitat si care sa permita 
monitorizarea majoritatii speciilor componente. Se recomanda forma 
circulara, dar se pot instala si relevee de forma dreptunghiulara, 
orientate pe directia gradientului ecologic dominant (altitudinea, 
bonitatea stationala etc.). Centrul (sau coltul din partea de sud-vest) 
fiecarei suprafete de proba este definit prin coordonate geografice 
(latitudine si longitudine). Centrele suprafetelor de proba sunt 
identificate pe teren cu ajutorul dispozitivelor GPS si pot fi marcate 
cu o tija metalica, pentru a putea fi identificate cu precizie la 
urmatoarea masuratoare cu ajutorul detectoarelor de metale. 

7. Perioada optima si 
frecventa de colectare 
a datelor 

Pentru habitatul 3150, perioada optima pentru desfașurarea 
activitaților de colectare a datelor din teren este aprilie – septembrie. 

8. Suprafata tipului de 
habitat la nivelul ariei 
naturale protejate (ha) 

Suprafata actuala a habitatului, in hectare, la nivelul sitului Natura 
2000, se determina prin cumularea suprafetelor/ poligoanelor 
identificate ca fiind ocupate de acest tip de habitat. Metoda utilizata 
are la baza informatia care a generat harta de distributie a habitatului 
(inventarierea integrala a habitatului). 
84,74 ha 

9. Distributia habitatului 
la nivelul ariei 
naturale protejate 
(Harta) 

Harta distribuției habitatului la nivelul sitului, rezultată in urma 
activitaților de inventariere-cartare este prezentată în Anexe. 

10. Fotografii Fotografii cu speciile edificatoare ale tipului de habitat din situl 
Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu. 

 
Lemna minor L. și Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. în habitatul 3150, 
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canalul de pe raza localității Cunești (Foto Violeta Boruz) 
 

 
Azolla filiculoides Lam. și Polygonum amphibium L. f. aquaticum 
Leyss. în habitatul 3150, canalul de pe raza localității Independența 

(Foto Violeta Boruz) 
 

 
Potamogeton crispus L. în habitatul 3150, canalul de pe raza 

localității Rasa (Foto Violeta Boruz) 
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Ceratophyllum demersum L. în habitatul 3150, canalul de pe raza 

localității Ciocănești (Foto Violeta Boruz) 
11. Sursele de informatii - Brinzan, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul habitatelor, speciilor și 

siturilor Natura 2000 in Romania, SC Exclus Prod S.R.L. & R.A. 
Monitorul Oficial, București. 

- Chifu, T. (ed.), Irimia, Irina, Zamfirescu, Oana, 2014 - Vegetația 
erbacee antropizată. Tom. 2: Vegetația pionieră a buruienișurilor. 
Institutul European, Iași. 

- Coldea, G. (éd.), Oprea, A., Sarbu, I., Sirbu, C., Ștefan, N., 2012, 
Les associations végétales de Roumanie; Tome 2: Les associations 
anthropogènes, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca 

- Donita, N., Pauca Comanescu, M., Popescu, A., Mihailescu, S., 
Biriș, I.-A., 2005- Habitatele din Romania, Ed. Tehnica Silvica, 
Bucuresti. 

- Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., 
Biriș, I.-A., 2006,  Habitatele din Romania. Modificari conform 
amendamentelor propuse de Romania și Bulgaria la Directiva 
Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti. 

- Grigore, S., 1970, Asociatii praticole de lunca din interfluviul 
Timis-Bega, Lucr. St. Inst. Agron. Timisoara, 13, 221-229 

- Mountford, O., Gafta, D., Anastasiu, P., Barbos, M., Nicolin, A., 
Niculescu, M., Oprea, A., 2008, Natura 2000 in Romania: Habitats 
Fact Sheet, EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 
Network in RomaniaEU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO 

- Oroian, Silvia, 1998, Flora si vegetatia defileului Muresului intre 
Toplita si Deda, Edit. Casa de Editura Mures. 

- Raclaru, P., Alexandru, M., 1973 - Asociaţii vegetale palustre din 
Defileului Dunării, Baziaş-Pojejena, Stud. cerc. biol., Ser. Bot., 
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Bucureşti, 25 (2): 131-139. 
- Sârbu, Anca, Smarandache, Daniela, Janauer, G., Pascale, 

Gabriela, 2005 - Plante acvatice si palustre din sectorul românesc 
al Dunării, București, Editura Universității din București. 

- Sanda, V., Popescu, A., 1973 - Cercetări privind flora și vegetația 
din Delta Dunării. Stud. și Cerc. Biol., Seria Bot., București, 25(5): 
399–424. 

- Sanda, V., Popescu, A., Daniela, Ileana, Staicu, 2001, Structura 
cenotica și caracterizarea ecologica a fitocenozelor din Romania.  

- Sanda V., Ollerer Kinga, Burescu P., 2008, Fitocenozele din 
Romania. București: Ars Docendi. 

12. Indicatorul/indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti 

Suprafața habitatului  
Determinarea speciilor ce indica deteriorarea habitatului 
Lista speciilor invazive 
Menținerea unei zone ecotonale 
Potențialul de conservare  
Principalele presiuni actuale 
Principalele amenințari viitoare 

 
Descrierea  metodei/metodelor  de monitorizare  utilizate:  

• Pornind de la rezultatele activitații de inventariere – cartare, prin care se vor determina 
distribuția, limitele si suprafata ocupata de acesta la nivelul sitului, vor fi stabilite transectele 
de monitorizare și procentul de acoperire al acestora, din suprafața totala a tipului de 
habitat/suprafata habitatului % transect. 

• Se va utiliza Metoda randomizata a releveelor fitosociologice, pe transecte stabilite in 
prealabil. Tehnica efectuarii releveelor și a aprecierilor cantitative și calitative se realizeaza 
dupa Cristea V. et al. (2004). Marimea suprafeței de proba pentru gruparile ierboase este de 
200 m2. Forma releveului este rotunda sau dreptunghiulara pentru habitatele 3130 și 3150, in 
funcție de condițiile topologice. Pentru fiecare releveu fitosociologic se noteaza și 
coordonatele GPS. Notarea abundenței dominanței (AD %) speciilor se efectueaza utilizand 
scara Braun-Blanquet (r=0,05; +=,0,5; 1=5; 2=17,5%; 3=37,5; 4=62,5; 5=87,5); 

Vor fi stabilite coordonatele transectelor, in care se va realiza activitatea de monitoring propriu-zisa.  
Coordonatele transectelor vor fi stabilite randomic pe suprafața sitului in funcție de harțile cu 
limitele pentru fiecare habitat in parte.  
In paralel cu etapa de realizare a releveelor, vor fi realizare fotografii cu speciile, asociațiile vegetale 
specifice și edificatoare ale habitatului monitorizat. 

• Prelucrarea datelor și analiza vegetației.  
In analiza vegetației se utilizeaza metodele școlii central-europene. Pentru clasificarea unitaților 
cenotice se va adopta sistemul de clasificare propus de Chifu T. (edit., 2014). Incadrarea in asociații 
se realizeaza pe baza releveelor fitosociologice; 
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• Identificarea habitatului  
Pe baza asociațiilor vegetale identificate se stabilește tipul fragmentelor de habitate prezente in zona 
de studiu. Pentru realizarea corespondentei dintre tipurile de vegetatie si sistemele de clasificare a 
habitatelor Natura 2000 si Habitatele din Romania, se tine cont de elementele structurale (specii 
edificatoare si caracteristice), de dinamica naturala a acestora, de descrierea habitatelor la nivel 
European (EUR 28) si national (Donita et al. 2005, 2006), dar și de modul de interpretare la nivel 
european (2007) si national (Gafta et Mountford 2008); 
Va fi descrisa structura habitatului pe straturi de vegetație, cu sublinierea speciilor edificatoare, rare, 
pericilitate sau vulnerabile. Se va realiza evaluarea impactului activitaților antropice asupra 
habitatului inventariat, identificarea presiunilor actuale și a amenințarilor viitoare la adresa 
respectivului tip de habitat. Va fi evaluata starea de conservare a habitatului  pe suprafața sitului 
ținand cont de indicatorii propuși in modelul SINCRON. 
 

Pentru monitorizarea habitatului 3150 se va adopta protocolul de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
B. Planul de monitorizare 
Nr Informatie/Atribut Descriere 

1. Stabilirea locatiilor 
de monitorizare. 

Suprafetele de proba se vor proiecta astfel incat sa acopere principalele 
zone de distributie ale habitatului si sa asigure reprezentativitatea 
necesara. Acestea se vor instala aleatoriu, in interiorul limitelor 
habitatului, in partea cu vegetatie omogena, pentru a se evita efectul de 
margine, in principalele centre de distributie ale fiecarui habitat, astfel 
incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala a 
acestuia. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 
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3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

aprilie – septembrie. 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Frecventa monitorizarii este 5 ani. Doar in cazuri exceptionale, in care 
integritatea habitatului este afectata de factori disturbatori biotici sau 
abiotici (incendii, vatamari produse de agenti patogeni sau insecte, 
uscari etc.), se recomanda investigatii cu o frecventa anuala pentru a 
detecta cauzele, amploarea fenomenului si a recomanda masurile de 
management adecvate. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2  specialisti 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 10 zile/om (nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge 
la sit) 

7. Echipamentul 
necesar 

- Receptor GPS; 
- Ruleta sau cuadrate portabile  cu suprafața de 1m2; 
- Fișe de inregistrare; 
- Ghiduri de identificare / cheie taxonomica; 
- Aparat foto pentru documentare. 

 
 
Protocol de monitorizare pentru habitatul 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de 

Chenopodion rubri și Bidention 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Denumire habitat „Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si 

Bidention” (3270) 
2.  Asociaţii vegetale (AV) Bidenti-Polygonetumhydropiperis Lohm in R. Tx 1950, Polygono 

lapathifolio – Bidentetum Klika 1935, Echinochloo – Polygonetum 
lapathifolii Soó et Csürös 1974. 

3.  Descrierea generală a 
tipului de habitat 

Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul 
submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din alianţele 
Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. Primăvara şi la începutul 
verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă fără nici un fel 
de vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului). Dacă 
condiţiile nu sunt favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau 
poate fi total absentă. Habitatul cuprinde malurile bazinelor acvatice 
cu acumulari de material organic si zone din jurul izvoarelor care 
servesc pentru adapatul animalelor in timpul pasunatului. Se gaseste 
din zona de campie pana in cea montana inferioara. Vegetatia este 
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constituita din specii pioniere, anuale, nitrofile din Chenopodion 
rubri si Bidention. Primavara, aceste maluri ale raurilor sunt lipsite 
de vegetatie, aceasta se instaleaza mai tarziu, in lunile de vara. Daca 
nu exista conditii favorabile, vegetatia se dezvolta slab sau poate 
lipsi. Acest habitat este parte a unui ecosistem complex caracteristic 
râurilor mari, naturale, cu specii caracteristice. Habitatul este o 
importanta zona de hranire pentru păsări. 

4.  Specii edificatoare 
pentru monitorizarea 
habitatului 

Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. hydropiper 

5.  Suprafaţa tipului de 
habitat la nivelul ariei 
naturale protejate (ha) 

Stotal (estimată în Formularul standard) = 2304 ha 
S total (estimată în urma verificărilor în teren) aproximativ 1400 ha 
 

6.  Marimea, forma, 
numarul si distributia 
suprafetelor de 
monitorizare 

In cazul habitatului 3270, se vor instala cca. 30 suprafete de 
monitorizare, astfel incat sa acopere principalele centre de 
distributie ale habitatului in sit. Se recomanda adoptarea unor 
suprafete de proba de minim 200 m2 (200-500 m2, in mod 
exceptional se accepta 100 m2), astfel incat sa fie asigurata aria 
minima de monitorizare, care cuprinde majoritatea speciilor care 
intra in compozitia fitocenozelor habitatului. 
In ceea ce priveste forma releveului, aceasta se adapteaza in functie 
de configuratia suprafetei detinute de habitat si care sa permita 
monitorizarea majoritatii speciilor componente. Se recomanda 
forma circulara, dar se pot instala si relevee de forma 
dreptunghiulara, orientate pe directia gradientului ecologic 
dominant (altitudinea, bonitatea stationala etc.). Centrul (sau coltul 
din partea de sud-vest) fiecarei suprafete de proba este definit prin 
coordonate geografice (latitudine si longitudine). Centrele 
suprafetelor de proba sunt identificate pe teren cu ajutorul 
dispozitivelor GPS si pot fi marcate cu o tija metalica, pentru a 
putea fi identificate cu precizie la urmatoarea masuratoare cu 
ajutorul detectoarelor de metale. 

7.  Perioada optima si 
frecventa de colectare a 
datelor 

Pentru habitatul 3270, perioada optima pentru desfașurarea 
activitaților de colectare a datelor din teren este mai – august. 
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8.  Fotografii 

           

           
               Imagini cu habitat 3270 (foto Bogdan Băjenaru) 

8. Sursele de informaţii Mróz W. (red.) 2013. Monitoring of natural habitats. 
Methodological guide. GIOŚ, Warszawa. 
George F. Smith, Paul O’Donoghue, Katie O’Hora and Eamonn 
Delaney, 2011., Best practice guidance for habitat survey and 
mapping, The Heritage Council Church Lane, Kilkenny, Ireland. 
European Union Protected Habitats in Latvia. Interpretation Manual 
(2013) Auniņš, A. (ed.), Riga, Latvian Fund for Nature, Ministry of 
Environmental Protection and Regional Development, 320 pp. 
Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Pihl, S., Fredshavn, J., Nielsen, 
K.E., Clausen, P., Laursen, 
K., Bregnballe, T., Madsen, J, Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, 
M., Lauridsen, T.L., Aude, 
E., Nygaard, B., Møller, P.F., Riis-Nielsen, T., & Buttenschøn, 
R.M., 2007. Criteria for favourable conservation status in Denmark. 
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Natural habitat types and species covered by the EEC 
Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds Directive. 
National Environmental Research 
Institute, University of Aarhus. 92 pp. – NERI Technical report No. 
647. 

9. Indicatorul/indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmăriți  

Suprafata habitatului; minimum 2 metri latimea habitatului pe malul 
raurilor mari 
Determinarea speciilor ce indica deteriorarea habitatului; 
Regim hidrologic natural cu fluctuatii majore ale nivelului apei 
Potentialul de conservare  
Principalele presiuni 
Principalele amenintari 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare ce se vor utiliza:  

- Se stabilesc limitelehabitatului si suprafata acestuia  
- In sit (avand in vedere limitele habitatului) vor fi stabilite coordonatele a 3 statii in care se va 

realiza activitatea de monitoring propriu-zisa; 
- Coordonatele statiilor vor fi stabilite randomic pe suprafata sitului in functie de hartile cu 

limitele pentru fiecare habitat in parte; 
- Se va urmări - determinarea speciilor ce indica deteriorarea habitatului; indicele descriere 

aparitia speciilor tipice si posibilitatea identificarii deteriorarii acestuia;  
                      - potentialul de conservare (Consideratii asupra bazinului hidrografic; Masuri 
de management al terenurilor din bazinul hidrografic; masuri de management al apelor 
reziduale) 
                      - principalele presiuni 
                      - principalele amenintari 

 
B. Planul de monitorizare 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1.  Denumirea locațiilor 

de monitorizare. 
10 -12 statii de monitorizare 
Acestea se vor instala aleatoriu, in interiorul limitelor habitatului, in 
partea cu vegetatie omogena, pentru a se evita efectul de margine, in 
principalele centre de distributie ale fiecarui habitat, astfel incat sa 
acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala a acestuia. 
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2.  Hărțile asociate 
locațiilor de 
monitorizare 

 
3.  Perioada/perioadele 

de monitorizare 
Mai – August; 

4.  Frecvența 
monitorizării 

Frecventa este o data la fiecare 3 ani; Daca situatia o impune 
monitorizarea se poate realiza si mai des. 

5.  Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

3 

6.  Numărul de zile / 
om necesare 

26 zile/om (nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge la sit) 

7.  Echipamentul 
necesar 

- Receptor GPS; 
- Ruleta sau cuadrate portabile cu suprafata de 1m2; 
-  Fisede înregistrare, pixurirezistente la apa(sau datalogger); 
- Ghiduride identificare/chei taxonomica; 
- Aparat foto pentru documentare; 

 
Atribute necesare stabilirii evoluției starii de conservare * (valorile indicatorilor pot suferi 
modificari ca urmare a analizarii datelor din teren) 

Atribut Valoare indicator (Limite acceptabile) Comentarii 
asupra 
evaluarii 
atributului 

DIRECT  Statut favorabil UF 1 UF2 UK   
Suprafata 
habitatului  

Suprafata = sau mai 
mica cu cel mult 5 % 
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Regim 
hidrologic  

natural cu fluctuatii 
majore ale nivelului 
apei 

    

Determinarea 
speciilor ce 
indica 
deteriorarea 
habitatului; 

Lipsa speciilor ce 
indica deteriorarea 

Prezenta 
speciilor ce 
indica 
deteriorarea 
dar ca indivizi 
izolati 

Cresterea 
proportiei de 
indivizi din 
speciile ce 
indica 
deteriorarea 

Nu se 
cunoaste 

 

Potentialul de 
conservare  

     

Principalele 
presiuni 

     

Principalele 
amenintari 

     

Evaluare stare 
de conservare 

     

 
 
Protocol de monitorizare pentru habitatul 6510  Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr. Informatie/Atribut Descriere 
1. Denumire habitat Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
2. Asociații vegetale (AV) Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925 
3. Descrierea generală a 

tipului de habitat 
În structura și corologia tipică, acest habitat grupează fânete bogate 
în specii, pe soluri slab până la moderat fertilizate, din zona de 
câmpie până în etajul submontan, aparținând alianțelor 
Arrhenatherion și Brachypodio-Centaureion nemoralis. Aceste 
pajiști exploatate extensiv sunt bogate în plante cu flori, ce nu sunt 
cosite înainte ca gramineele să înflorească, cosirea executându-se 
numai o dată sau de două ori pe an. 
Fanețele de altitudine joasă sunt, în principal, fânețe mezofile, care 
acceptă (se instalează) un spectru larg de condiții trofice, fiind 
întâlnite situații eutrofe (fânețe cu caracter nitrofil) până la situații 
oligotrofe (fânețe mezo-oligotrofe), neutro-calcicole sau acidofile 
(din Mesobrometalia erecti sau Nardetalia strictae). Solurile cu 
hidratare mai mult sau mai puțin intensă, prezintă întotdeauna o 
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fertilitate mare. Aceste fanețe pot, de asemenea, să fie fânețe cu 
fertilitate crescută, calcaroase sau acidifile (clasele Festuco 
valesiacae-Brometea erecti și Nardetea strictae). Aspectul lor 
obișnuit este de fâneața, iar valoarea biomasei este mare. Dominanța 
hemicriptofitelor, inclusiv Ovazul mare (Arrhenatherum elatius), 
Bromusul moale (Bromus hordeaceus) joacă adesea un rol 
important în valoarea ridicată a biomasei.  
În situația solurilor cu troficitate scăzută (soluri neproductive), 
vegetația prezintă o varietate marcată de abundența floristica 
semnificativa a dicotiledonatelor cu flori, adesea complexă și 
stratificată. În condiții eutrofe această diversitate este puternic 
diminuată și generează faciesuri cu graminee pauciflore.  

4. Identificarea habitatului Pe baza asociațiilor vegetale identificate se stabilește tipul 
fragmentelor de habitate prezente în zona de studiu. Pentru 
realizarea corespondentei dintre tipurile de vegetatie și sistemele de 
clasificare a habitatelor Natura 2000 și Habitatele din Romania se 
ține cont de elementele structurale (specii edificatoare și 
caracteristice), de dinamica naturală a acestora, de descrierea 
habitatelor la nivel european (EUR 2008) și național (Donita et al. 

2005, 2006), dar și de modul de interpretate la nivel european (EUR 

2008) și național (Gafta et Mountford 2008). 
5. Specii edificatoare 

pentru monitorizarea 
habitatului 

- specii edificatoare: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, 
Lotus corniculatus (cf. Donița et al. 2005, p. 175). 
- specii caracteristice: Arrhenatherum elatius, Cerastium 
holosteoides, Trisetum flavescens (cf. Coldea et al. 2012, p. 222). 
- specii caracteristice: Arrhenatherum elatius, Pastinaca sativa ssp. 
sylvestris (cf. Chifu et al. 2014. p. 254) 
- alte specii importante: Trifolium pratense, Onobrychis viciifolia, 
Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Phleum pratense. 

6.  Mărimea, forma, 
numarul și distribuția 
suprafețelor de 
monitorizare 

În cazul habitatului 6510, se vor instala cca 20-30 suprafețe de 
monitorizare, astfel încat să acopere principalele centre de 
distribuție ale habitatului în sit. Se recomandă adoptarea unor 
suprafete de proba de minim 200 m2 (200-500 m2, în mod 
exceptional se acceptă 100 m2), astfel încât să fie asigurată aria 
minimă de monitorizare, care cuprinde majoritatea speciilor care 
intră în compoziția fitocenozelor habitatului. 
În ceea ce privește forma releveului, aceasta se adaptează în funcție 
de configurația suprafeței deținute de habitat și care să permită 
monitorizarea majorității speciilor componente. Se recomandă 
forma circulară, dar se pot instala și relevee de formă 
dreptunghiulară, orientate pe direcția gradientului ecologic 
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dominant (altitudinea, bonitatea stațională etc.). Centrul (sau colțul 
din partea de sud-vest) fiecarei suprafețe de probă este definit prin 
coordonate geografice (latitudine și longitudine). Centrele 
suprafețelor de probă sunt identificate pe teren cu ajutorul 
dispozitivelor GPS și pot fi marcate cu o tijă metalică, pentru a 
putea fi identificate cu precizie la următoarea măsurătoare cu 
ajutorul detectoarelor de metale. 

7. Perioada optimă și 
frecvența de colectare a 
datelor 

Pentru habitatul 6510, perioada optima pentru desfașurarea 
activitaților de colectare a datelor din teren este martie – octombrie. 

8. Suprafața tipului de 
habitat la nivelul ariei 
naturale protejate (ha) 

Suprafața actuală a habitatului, în hectare, la nivelul sitului Natura 
2000, se determină prin cumularea suprafețelor/ poligoanelor 
identificate ca fiind ocupate de acest tip de habitat. Metoda utilizată 
are la baza informația care a generat harta de distribuție a habitatului 
(inventarierea integrală a habitatului).  

9. Distributia habitatului la 
nivelul ariei naturale 
protejate (Harta) 

Harta distribuției habitatului la nivelul sitului, rezultată in urma 
activitaților de inventariere-cartare este prezentată în Anexe. 

10. Fotografii În prezent fitocenozele candidate la habitatul 6510 aparțin as. 
Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. Scherrer 1925 subass. 
festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se dezvoltă pe soluri 
brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-umede, fertile, 
slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca pratensis și 
Alopecurus pratense.  

         
Festuca pratensis (foto Ioana Simion) 

De menționat că specia Arrhenatherum elatium lipsește cu 
desăvârșire, mai mult, nu a fost identificată în nici un coronim din 
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sit sau împrejurimi. De asemenea, nici alte specii indicatoare ale 
habitatului nu au fost identificate cu indici de abundență dominanță 
specifici asociației edificatoare a habitatului: Pastinaca sativa, 
Salvia nemorosa, Onobrychis viciifolia, Alopecurus pratense, 
Trisetum flavescens – neidentificat; Dactylis glomerata, Trifolium 
pratense – pe alocuri.Nu avem informații, anterioare acestui studiu, 
despre existența speciei Arrhenatherum elatium în aceste pajiști. 

11. Sursele de informații - Brinzan, T (coord. ed.), 2013 – Catalogul habitatelor, speciilor și 
siturilor Natura 2000 in Romania, SC Exclus Prod S.R.L. & R.A. 
Monitorul Oficial, București. 

- Coldea Gh., 1991, Prodorme des associations vegetales des 
Carpates du sud-est (Carpates Roumaines), Documents 
Phytosociologiques Camerino, 13, 317-539 

- Coldea, G. (éd.), Oprea, A., Sarbu, I., Sirbu, C., Ștefan, N., 2012, 
Les associations végétales de Roumanie; Tome 2: Les 
associations anthropogènes, Presa Universitara Clujeana, Cluj-
Napoca 

- Cristea, V., Gafta, D., Pedrotti, F., 2004, Fitosociologie, Cluj-
Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană. 

- Donita, N., Pauca Comanescu, M., Popescu, A., Mihailescu, S., 
Biriș, I.-A., 2005- Habitatele din Romania, Ed. Tehnica Silvica, 
Bucuresti. 

- Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., 
Biriș, I.-A., 2006,  Habitatele din Romania. Modificari conform 
amendamentelor propuse de Romania și Bulgaria la Directiva 
Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti. 

- Gafta, D.,  Mountford, J.,O. (coord.) et al., 2008, Manual de 
interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Risoprint, 
Cluj-Napoca. 

- Grigore, S., 1970, Asociatii praticole de lunca din interfluviul 
Timis-Bega, Lucr. St. Inst. Agron. Timisoara, 13, 221-229 

- Mountford, O., Gafta, D., Anastasiu, P., Barbos, M., Nicolin, A., 
Niculescu, M., Oprea, A., 2008, Natura 2000 in Romania: 
Habitats Fact Sheet, EU Phare Project on Implementation of 
Natura 2000 Network in RomaniaEU Phare 
EuropeAid/12/12160/D/SV/RO 

- Oroian, Silvia, 1998, Flora si vegetatia defileului Muresului intre 
Toplita si Deda, Edit. Casa de Editura Mures 

- Pauca A., Puscaru-Soroceanu Evdochia, Ciuca, M., 1960, 
Contributii la studiul pajistilor din Masivul Ciucas, Com. Bot. 
Bucuresti, 1957-1959, 113-139 
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- Popescu, GH., Costache, I., Radutoiu, D., Gamaneci, G., 2001, 
Vegetatia pajistilor in Pajisti permanente din nordul Olteniei, 
Edit. Universitaria Craiova, 116-215 

- Puscaru-Soroceanu Evdochia (coord.), 1963, Pasunile si fanetele 
din Republica Populara Romana. Studiu geobotanic si 
agroproductiv, Edit. Acad. Bucuresti 

- Sanda, V., Popescu, A., Daniela, Ileana, Staicu, 2001, Structura 
cenotica și caracterizarea ecologica a fitocenozelor din Romania.  

- Sanda V., Ollerer Kinga, Burescu P., 2008, Fitocenozele din 
Romania. București: Ars Docendi. 

- Samarghitan, Mihaela, 2005, Flora si vegetatia Vaii Gurghiului, 
University Press Targu-Mures 

- Sarbu, A., Coldea, G., Negrean, G., Cristea, V., Hanganu, J., 
Veen, P., 2004 – Grasslands of Romania: Final report on 
National Grasslands Inventory 2000-2003, University of 
Bucharest – Dutch Society for Nature Conservation. 

- Trif, C., R., Făgăraș, M., M., Hîrjeu, Nicoleta-Cristiana, 
Niculescu Mariana, 2015, Ghid sintetic de monitorizare habitate 
de interes comunitar (sărături, dune continentale, pajiști, de apă 
dulce) din România. Editura Boldaș 

12. Indicatorul/indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmăriți 

Suprafața habitatului  
Determinarea speciilor ce indica deteriorarea habitatului 
Lista speciilor invazive 
Menținerea unei zone ecotonale 
Potențialul de conservare  
Principalele presiuni actuale 
Principalele amenințari viitoare 

 
Descrierea  metodei/metodelor  de monitorizare  utilizate:  

• Pornind de la rezultatele activitații de inventariere – cartare, prin care se vor determina 
distribuția, limitele și suprafața ocupată de acesta la nivelul sitului, vor fi stabilite transectele 
de monitorizare și procentul de acoperire al acestora, din suprafața totală a tipului de 
habitat/suprafața habitatului % transect. 

• Se va utiliza Metoda randomizata a releveelor fitosociologice, pe transecte stabilite în 
prealabil. Tehnica efectuării releveelor și a aprecierilor cantitative și calitative se realizează 
dupa Cristea V. et al. (2004). Marimea suprafeței de proba pentru gruparile ierboase este de 
200 m2. Forma releveului este rotundă sau dreptunghiulară pentru habitatul 6510, în funcție 
de condițiile topologice. Pentru fiecare releveu fitosociologic se notează și coordonatele 
GPS. Notarea abundenței dominanței (AD %) speciilor se efectuează utilizând scara Braun-

Blanquet (r=0,05; +=,0,5; 1=5; 2=17,5%; 3=37,5; 4=62,5; 5=87,5); 
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Vor fi stabilite coordonatele transectelor pe care se va realiza activitatea de monitoring propriu-zisă.  
Coordonatele transectelor vor fi stabilite randomic pe suprafața sitului în funcție de hărțile cu 
limitele pentru fiecare habitat în parte.  
În paralel cu etapa de realizare a releveelor, vor fi realizate fotografii cu speciile, asociațiile vegetale 
specifice și edificatoare ale habitatului monitorizat. 

• Prelucrarea datelor și analiza vegetației  
În analiza vegetației se utilizeaza metodele școlii central-europene. Pentru clasificarea unitaților 
cenotice se va adopta sistemul de clasificare propus de Coldea G. (1991). Încadrarea în asociații se 
realizează pe baza releveelor fitosociologice; 

• Identificarea habitatului  
Pe baza asociațiilor vegetale identificate se stabilește tipul fragmentelor de habitate prezente în zona 
de studiu. Pentru realizarea corespondenței dintre tipurile de vegetație și sistemele de clasificare a 
habitatelor Natura 2000 și Habitatele din Romania, se ține cont de elementele structurale (specii 
edificatoare și caracteristice), de dinamica naturala a acestora, de descrierea habitatelor la nivel 
european (2008) și national (Donita et al. 2005, 2006), dar și de modul de interpretate la nivel 
european (2008) și national (Gafta et Mountford 2008); 
Va fi descrisă structura habitatului pe straturi de vegetație, cu sublinierea speciilor edificatoare, rare, 
pericilitate sau vulnerabile. Se va realiza evaluarea impactului activitaților antropice asupra 
habitatului inventariat, identificarea presiunilor actuale și a amenințarilor viitoare la adresa 
respectivului tip de habitat. Va fi evaluata starea de conservare a habitatului pe suprafața sitului 
ținand cont de indicatorii propuși în modelul SINCRON. 
 

Pentru monitorizarea habitatului 6510 se va adopta protocolul de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B. Planul de monitorizare 
Nr Informatie/Atribut Descriere 

1. Stabilirea locațiilor 
de monitorizare 

Suprafețele de proba se vor proiecta astfel încat să acopere principalele 
zone de distribuție ale habitatului și să asigure reprezentativitatea 
necesară. Acestea se vor instala aleatoriu, în interiorul limitelor 
habitatului, în partea cu vegetație omogenă, pentru a se evita efectul de 
margine, în principalele centre de distribuție ale fiecarui habitat, astfel 
încât să acopere cât mai bine distribuția și variabilitatea spațială a 
acestuia. 
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2.  Hărțile asociate 
locațiilor de 
monitorizare 

 
3.  Perioada/perioadele 

de monitorizare 
martie - octombrie 

4.  Frecvența 
monitorizării 

Frecventa monitorizării este 5 ani. Doar în cazuri exceptionale, în care 
integritatea habitatului este afectată de factori disturbatori biotici sau 
abiotici (incendii, vătămări produse de agenți patogeni sau insecte, 
uscări etc.) se recomandă investigații cu o frecvență anuală pentru a 
detecta cauzele, amploarea fenomenului și se recomandă măsurile de 
management adecvate. 

5.  Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2  specialiști 

6.  Numărul de zile / 
om necesare 

Minim 10 zile/om (nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge 
la sit) 

7.  Echipamentul 
necesar 

- Receptor GPS; 
- Ruletă sau cuadrate portabile  cu suprafața de 1m2; 
- Fișe de înregistrare; 
- Ghiduri de identificare / cheie taxonomică; 
- Aparat foto pentru documentare. 
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III.2. Plan de monitorizare pentru speciile de mamifere  (Lutra lutra) 

 
Scopul Planului de monitorizare: Identificarea prezentei unei specii, estimarea densitatii si 
abundentei relative a acesteia in sit, aprecierea calitatii habitatului favorabil speciei si identificarea 
activitatilor antropice cu impact potential asupra speciei. 
Justificarea: Pentru luarea de decizii documentate de management in scopul mentinerii sau refacerii 
starii de conservare favorabile a unei specii, este necesara obtinerea de informatii care sa permita 
identificarea schimbarilor in ceea ce priveste distributia speciei in aria sitului, starea populatiei 
speciei, starea habitatului speciei si perspectivele viitoare ale speciei in aria sitului. 
Planul de monitorizare a speciilor este necesar sa includa:  
- lista, localizarea si descrierea habitatelor selectate pentru monitorizare (aceasta se va intocmi si 

actualiza dupa finalizarea inventarierii sitului);  
- frecventa de prelevare/monitorizare;  
- speciile ce urmeaza a fi monitorizate precum si parametrii individuali si populationali ce 

urmeaza fi masurati, inclusiv efortul minim de captura necesar si metodologia recomandata;  
- parametrii fizico-chimici ai habitatelor ce trebuie masurati si frecventa lor de determinare;  
- modelul fiselor de teren;  
- recomandari privind modul de analiza a datelor. 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciei  
Lutra lutra 

2. Denumirea populara a 
speciei 

Română: Vidră 
Engleză: Eurasian otter 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Vidra euroasiatică (Lutra lutra L.,1758) aparține familiei 
Mustelidae, ordinul Carnivora și poate fi întâlnită în Europa, Asia 
(cu excepția insulelor din sud-est) și nordul extrem al Africii. 
Vidra este un mamifer adaptat la viaţa acvatică și se regăseşte in 
toate bazinele hidrografice majore din Romania.  
Caracteristici morfo-biometrice ale vidrei în Romania. Trupul său 
este adaptat legilor hidrodinamicii, la fel și coada, groasă la bază ce 
se subțiază spre vârf, utilizată la înaintat și cârmit. Degetele sunt 
unite de o membrană interdigitală, ajutând foarte mult la înot și 
propulsat. Capul mic cu o formă hidrodinamică face mult mai facilă 
înaintarea pe sub apă. Greutatea unui mascul este în general de 6-8 
kg pe când femela cântarește aproximativ 4-5 kg (Jedrzejewski, 
2010 et. al). Acest mustelid poate ajunge la dimensiuni de până la 1 
metru și jumătate lungime și la o greutate de 15 kilograme. Urechile 
mici sunt adaptate vieții acvatice, fiind prevăzute cu două pliuri ce 
le acoperă atunci când vidra pătrunde în apă sau că ochii sunt 
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adaptați, putând vedea în apă. Blana are o culoare generală de 
castaniu închis, mai deschisă ca nuanță pe pântec și ceva mai surie 
pe partea din față a capului, iarna blana este mai deasă și mai 
lucioasă.  (Manolache 1977 et. al)   
Reproducerea. Vidrele ca și alte mustelide, au un sistem reproductiv 
poligam bazat pe teritorialitatea ambelor sexe. În interiorul 
teritoriului său, masculul controlează de la una la mai multe femele. 
Vidrele se pot reproduce pe tot parcursul anului iar puii se pot naște 
atât iarna cât și vara, dar femelele pot da viață la pui în general o 
dată la doi ani. Vidra are o gestație prelungită (diapauza 
embrionară) și naște de la 2 la 4 pui, care vor sta în preajma ei 
pentru un an sau mai mult  (Jedrzejewski, 2010 et. al). 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

mai - septembrie 

5. Cerinte de habitat Este o specie predominant acvatică, nocturnă, dar activă uneori și 
ziua sau la crepuscul. Poate fi întâlnită în majoritatea apelor 
curgătoare și stătătoare din România ce prezintă un potențial trofic 
ridicat. 
Vidra este prezentă atât în zonele joase, precum lunca Dunării și 
Delta Dunării cât și în zonele colinare și montane. 
Existența locurilor bogate în pește, atrage vidra până în zona 
montană, uneori la peste 1500 de metri, în preajma pâraielor cu 
păstrăvi. Uneori, în căutarea locurilor prielnice, trece cumpăna 
apelor, peste creasta munților, la altitudini de peste 1500 m. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Minim 50 indivizi – Maxim 100 de indivizi 
 

7. Distributia speciei 
[harta distributiei] 

Harta distribuției speciei la nivelul ariei naturale protejate, este 
prezentată la Anexe. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 298 
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10. Indicatorul/ 
Indicatorii de 
monitorizare ce vor fi 
urmariti  

1. Gradul de ocupare a habitatelor acvatice disponibile 
2. Efectivele populatiei 
3. Succesul reproductiv 

 
Descrierea metodei/ metodelor de monitorizare ce se va/vor utiliza:  
 

Tehnica de studiu utilizată urmează liniile directoare a metodei standard pentru studierea 
vidrelor recomandată de IUCN/SSC (International Union for Conservation of Nature/Species 
Survival Commission) Otter Specialist Group (Reuther și colab., 2000). Astfel râurile și corpurile de 
apă din cadrul limitelor ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu, sunt împărțite în griduri de 5 km 
reprezentând, situri de observare. Astfel, 600 m din fiecare sit de observare vor fi investigați în 
căutarea semnelor de prezență. În cazul în care sunt identificate semne de prezență ale vidrei acestea 
sunt înregistrate în formularul de teren, continuând căutarea, situl fiind declarat pozitiv iar în caz 
contrar este considerat negativ. Punctele unde prezența vidrei este certă sunt  divizate în două 
categorii (permanentă sau întamplătoare) în funcție de vechimea semnelor de prezență (Reuther et al. 
2000). 

Se realizează observații cu repetiție pentru a se evita lipsa datelor datorită unor cauze 
întâmplătoare (ex. perioade cu viituri care determină ștergerea urmelor de prezență, zăpezi foarte 
mari , viscol, etc.).  

Pe teren este completat un formular standard care ajută la evaluarea calității habitatului, 
factorilor periclitanți, perturbatori și rezultatul observației. 
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Rezultatele metodei depind de următorii factori: 

• standardizarea modului de lucru. 

• înregistrarea şi centralizarea datelor. 

• analiza datelor. 
 

Etape în cadrul fiecărei sesiuni: 
 
Pasul 1. Pregătirea echipamentelor şi accesorilor, stabilirea mijlocelor de transport ce sunt utilizate; 
Pasul 2. Programarea perioadelor de parcurgere a fiecărui transect, realizarea instructajului asupra 
modului de lucru.  
Pasul 3. Activitatea efectivă de parcurgere a transectelor, de către echipele desemnate.  
 

Pe teren, se identifică și notează în formularul de teren următoarele: 

• urmele de vidră. 

• fiecare urmă identificată este măsurată şi înregistrate coordonatele. 

• excrementele de vidră ce vor fi numărate și datate. 

• în formularul de teren se înregistrează orice altă urmă identificată în teren vizuini, jeleu 
anal, carcase de amfibieni și pești, dâre în zăpadă, copcă, poteci în iarbă, locuri de 
uscare și odihnă etc.. Aceste semne sunt de asemenea înregistrate cu coordonate sau se 
înregistrează repere  (distanţă, orientare, etc. ) în funcţie de prima observare a urmelor 
sau semnelor. 

• în formulare se înregistrează și efortul făcut pentru parcurgerea drumului până la 
începerea transectului indiferent dacă a fost parcurs motorizat sau pe jos. 

• presiunile și amenințările antropice; 
Pasul 4. După finalizarea parcurgerii tuturor transectelor, se revine cu o nouă parcurgere de control, 
începând cu aceleaşi transecte, efectuându-se din nou activităţiile enumerate la pasul 3. La 
parcurgerea nouă a transectului se va completa un formular nou de teren, însă operatorul va avea 
asupra lui și formularul completat anterior. 
 
Ţinând cont de etologia speciilor se recomandă ca activităţiile de teren să înceapă in zori şi să se 
termine la apusul soarelui, în acest mod creându-se premisa posibilităţii identificării vizuale a 
indivizilor. 
 
Se evită parcurgerea transectelor în perioadele în care datele privind prezența vidrei pot lipsi datorită 
unor cauze întâmplătoare (ex. perioade cu viituri care determină ștergerea urmelor de prezență, 
zăpezi foarte mari, viscol, etc.).  
 
Perioada cea mai bună pentru aplicarea acestei metode este din mai până în septembrie când nivelul 
apei variază foarte puțin. Aceasta este și perioada în care nivelul apei este cel mai scăzut. Acest fapt 
are două avantaje semnificative: 
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• malurile cu nisip și mâl sunt expuse și pot prezenta urme; 

• mersul prin râuri este mai ușor și mai sigur. Unul dintre principalele dezavantaje a 
realizării observațiilor de teren în albia râurilor, vara, este vegetația deasă de pe maluri, 
ce face  înaintarea dificilă și îngreunează observarea excrementelor de pe maluri.  

 
La parcurgerea transectelor se va avea în vedere ca lungimea minimă a fiecăruia dintre acestea să fie 
de minim 600 m. Pentru a putea trage concluzii valide privind abundenţa şi structura pe vârste a unei 
populaţii ţintă, este necesar să se facă observații într-un număr suficient de staţii.  
 
În vederea măsurării abundenței relative și cartării distribuției vidrei în ROSCI0131 Oltenița - 
Mostiștea - Chiciu s-au stabilit randomizat 32 de transecte prin lunca și bălțile Berzei, Gârla Mare, 
Mostiștei și Dunării, astfel încât locațiile transectelor să acopere o suprafață cât mai mare din arealul 
ariei protejate. 
 
Transectele cu lungimea de 600 de metri vor fi parcurse la picior de către unul sau doi observatori, 
iar semnele de prezență identificate vor fi introduse în fișele de teren. Accesul până la transect se va 
face cu un mijloc de transport motorizat dacă regulamentul ariei protejate și rețeaua de transport 
permite acest lucru. Suprafața totală a transectelor este de 19.2 km însă trebuie avut în vedere și 
accesul până la transect. Estimativ o echipa poate realiza între 4 și 6 transecte pe zi, în funcție de 
accesul motorizat, condiții meteorologice și distanța dintre transecte. 
 
Dorim să menţionăm faptul că locaţia exactă a acestor transecte poate fi selectată doar în teren, 
având în vedere caracteristicile fizice ale zonei (accesibilitate, reprezentativitate pentru specia Lutra 
lutra etc.). Pe o hartă, vor fi stabilite transectele de pe apele curgătoare din interiorul ariei naturale 
protejate în care prezenţa vidrei este posbilă. În timpul ieşirilor pe teren, vor fi parcurse toate aceste 
transecte. 
 
Evaluarea și monitorizarea vidrei (Lutra lutra) se bazează în general pe identificarea de excremente, 
urme, jeleu anal sau alte semne ce indică prezența speciei. De aceea consider ca este necesar ca 
evaluatorii să cunoască modul în care aceste semne de prezență arată și locurile în care ele pot fi 
găsite cel mai des.     
 
Punctele unde prezența vidrei este certă au fost divizate în două categorii (permanente și 
întâmplătoare) în funcție de vechimea semnelor de prezență (Reuther și colab., 2000). 
 
Cu cel puţin o săptâmână înainte de începerea activităţiilor se va stabilii zona zilnică ce este  
parcursă de fiecare echipă, astfel încât toate transectele să poată fi parcurse în termen de 10 zile. De 
asemenea vor fi pregătite echipamentele de teren şi vor fi analizate informaţiile deja existente 
(colectate deja de personalul administrației sau de la gestionarii fondurilor de vânătoare), pentru a 
concentra efortul în zonele de interes. 
Se vor efectua observații cu repetiție pentru a se evita lipsa datelor datorită unor cauze întâmplătoare 
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(ex. perioade cu viituri care determină ștergerea urmelor de prezență, zăpezi foarte mari , viscol, 
etc.).  
Pe teren va fi completat un formular standard care ajută și la evaluarea calității habitatului, factorilor 
periclitanți, perturbatori și rezultatul observației. 
Complementar acestei metode se poate utiliza și metoda camerelor foto capcană ce pot furniza 
imagini foto/video cu indivizii din sit, făcând posibilă identificarea vizuală a acestora. 
 
Obiectivele de conservare ale speciei vizate, necesită informaţii fidele asupra dimensiunii populaţiei 
şi asupra distribuţiei ei în spaţiu. În fapt estimarea urmăreşte patru aspecte: numărul minim de 
indivizi, trendul populaţiei, structura şi distribuţia în zona de studiu.  
Pentru a asigura nivelul cerut al informaţiilor privind populaţia speciei ţintă rezultatele obţinute din 
aplicarea metodei necesită prelucrate, analizate şi interpretate în comun. Astfel după un sezon 
complet de implementare a metodelor alese se va realiza o analiză  a tuturor datelor obţinute, se vor 
aplica metode statistice de stabilire a intervalului de confidenţă a rezultatelor (ex. testul ANOVA), 
fiind realizată o cartare finală a distribuţiei speciilor. 
 
Pentru monitorizarea speciei Lutra lutra din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - 
Chiciu, este elaborat următorul protocol de monitorizare pentru speciile listate la Formularul sitului, 
conform urmatorului tabel:  
 
B. Planul de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locațiilor 

de monitorizare. 
Specia va fi monitorizată în suprafețele de probă ce vor acoperi 
principalele habitate de distribuție, asigurând astfel, reprezentativitatea 
necesară. Acestea se vor stabili aleatoriu, in 
interiorul limitelor habitatului preferat al speciei, pentru a se evita 
efectul de margine, astfel încât să acopere cât mai bine distribuția și 
variabilitatea spațială a acesteia. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
mai - septembrie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Minim 2 seturi de observatii/ locație de monitorizare/ an. Prima 
primavara (luna mai) și a doua, toamna în luna septembrie. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 persoane 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

6 – 8 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

GPS, caiet de teren, fisa de observatie, binoclu, aparat foto digital si un 
echipament corespunzator de teren, centimetru/ruleta, optional statii 
emisie-receptie 
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III.3. Plan de monitorizare pentru speciile de amfibieni și reptile 

 
1993 Triturus dobrogicus (triton dobrogean) 

 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciei  
Triturus dobrogicus 

2. Denumirea populara a 
speciei 

Română: Tritonul dunărean, tritonul cu creastă dobrogean 
Engleză: Danube Crested Newt 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Este o specie de triton de dimensiuni mari, atingând un maximum de 
175,5 mm (Gherghel & Iftime, 2009a). Forma corpului este tipică, de 
„șopârlă” sau „salamandră”, cu coada turtită lateral. Corpul este 
alungit, mai gracil și mai „serpentiform” decât la specia foarte 
similară T. cristatus; la T. dobrogicus, spre deosebire de T. cristatus, 
atunci când corpul este întins, membrele anterioare și posterioare de 
pe aceeași latură a corpului nu se ating. Pielea este de asemenea mai 
netedă ca la T. cristatus. Masculul în rut are o creastă înaltă, dințată, 
pe corp și coadă, întreruptă în zona pelviană. Femela nu are creastă. 
Coloritul este închis, brun-roșcat sau brun-negricios dorsal, uneori 
mai deschis, până spre cărămiziu; laturile sunt presărate cu puncte 
albe; ventral este portocaliu cu pete negre, care au tendința de a 
fuziona longitudinal; culoarea neagră predomină adesea. Gușa este 
neagră cu puncte albe. Masculii au o bandă sidefie pe latura cozii 
(Fuhn, 1960; Tatole și colab., 2009). Oul este învelit într-o capsulă 
gelatinoasă cu diametru de circa 4-5 mm; oul propriu-zis este alb. 
Este depus pe plante subacvatice, îndoite pentru a proteja oul. Oul de 
T. dobrogicus este mai mic decât la alte specii din grupul T. cristatus 
(Sparreboom, 2014). Larvele au membrana înotătoare caudală înaltă, 
coada ascuțită, membrele cu degete lungi, bine dezvoltate. Linia 
laterală este evidentă (Cvijanović și colab., 2015). 
Specia iese din hibernare în februarie-martie, intrând imediat în apă 
pentru reproducere, care se încheie în mai-iunie; tritonii pot ieși din 
apă la sfârșitul perioadei de reproducere, sau pot să mai rămână în 
apă, uneori până toamna, sau pot chiar ierna în mediul acvatic. Pe 
uscat se adăpostește în vegetație densă, stuf putred, bușteni, în mâl 
etc. Reproducerea este caracterizată prin paradă nupțială cu „dans” 
din partea masculului, fecundație internă cu transfer de spermatofor 
fără amplex. Depune 100-200 ouă; dezvoltarea embrionară și larvară 
sunt mai lente ca la T. cristatus (Sparreboom, 2014).   

4. Perioade importante martie - august 
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pentru monitorizare 
5. Cerinte de habitat Trăiește în regiuni de luncă joasă, deltă, zone inundabile etc., 

preferând pentru reproducere diferite bazine acvatice: bălți, șanțuri, 
brațe moarte, japșe, ape de inundație etc. În perioada terestră trăiește 
în vecinătatea acestora, în stuf, plaur, pe sub bușteni, pietre etc. 
(Iftime, 2010; Sparreboom, 2014). 
Se hrănește cu diverse nevertebrate acvatice, uneori și cu tritoni mai 
mici, d. ex. Lissotriton vulgaris (Cicort-Lucaciu și colab., 2005). 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Clasa 3 (cf. estimarea stării de conservare): interval 100-500. 

7. Distribuția speciei 
[harta distributiei] 

Harta distribuției speciei la nivelul sitului este prezentată la Anexe. 

8. Fotografii 

      
    Adult de  Triturus dobrogicus, Chiciu, 2007. Foto © Al. Iftime.  

9. Sursele de informatii / 
metodologii, metode 
si/sau instrumente 
testate / 
recunoscutesurse 

- Cicort-Lucaciu, A.-Șt., Cupșa, D., Ghira, I., Bogdan, H., Pop, A., 
2005. Food composition of some Triturus dobrogicus Kir. 1903 
population from North – Western Romania. Analele Univ. Oradea, 
Fasc. Biologie, Tom. XII: 71-76. 

- Cogalniceanu, D. 1997. Practicum de ecologie a amfibienilor. 
Metode și tehnici în studiul ecologiei amfibienilor. Edit. 
Universității București.  

- Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B. 2002. Amfibienii din 
România. Determinator. Edit. Ars Docendi, Bucuresti.  

- Cogalniceanu, D., Székely, P., Samoila, C., Iosif, R., Tudor, M., 
Plaiasu, R., Stanescu, F., Rozylowicz, L. 2013a. Diversity and 
distribution of amphibians in Romania. ZooKeys, 296: 35-57.  
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- Cvijanović M., Ivanović A., Kalezić M. L., 2015. Larval 
pigmentation patterns of closely related newt species (Triturus 
cristatus and T. dobrogicus) in laboratory conditions. North-
Western Journal of Zoology 11(2): 357-359 

- Fuhn, I. 1960. Amphibia. Fauna Republicii Populare Romîne. Vol. 
14, fasc. 1. Editura Academiei RPR, Bucuresti.  

- Gherghel, I., Iftime, A., 2009a. On the record of largest specimen 
of Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) from the Danube Delta, 
Romania. Biharean Biologist, 3(1), art. no. 031201 

- Iftime, A., 2010. Reptilia. Amphibia. Pisces. În: Tatole, V. (ed.): 
Managementul şi monitoringul speciilor de animale Natura 2000 
din România. Ghid metodologic. Bucureşti, editat de 
MNINGA/A.S.A. S.C. 

- Sparreboom, M., 2014. Salamanders of the Old World: the 
salamanders of Europe, Asia and Northern Africa. KNNV Publ 

- Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., Van Der Voort, J., Velikov, 
I., 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain 
and Europe (British Wildlife Field Guides). Bloomsbury Natural 
History, London/New York. 

- Tatole, V., Iftime, A., Stan, M., Iorgu, E.-I., Iorgu, I., Oţel, V., 2009. 
Speciile de animale Natura 2000 din România. Bucureşti, editat 
de MNINGA/A.S.A. S.C. 

- Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992. 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation 
of natural habitats and of wild fauna and flora. 1-66.  

- IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.  

- OUG 57/2007. 2007. Ordonanta de urgenta nr. 57 din 20 iunie 
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Monitorul Oficial 
al Romaniei 442: 1-32.  

10. Indicatorul/ 
Indicatorii de 
monitorizare ce vor fi 
urmariti  

1. Gradul de ocupare a habitatelor acvatice disponibile 
2. Efectivele populatiei 
3. Succesul reproductiv 

 
Descrierea metodei/ metodelor de monitorizare ce se vor utiliza:  

În perioada de reproducere pentru această specie se va folosi metoda transectului linear 

vizual acvatic diurn, și/sau metoda transectului linear activ acvatic diurn, cu numărătoarea 
exemplarelor întâlnite (Cogălniceanu, 1997), cu combinații ale acestora. Transectele pot fi realizate 
atât în perioada reproducerii, cât și în afara ei (perioada terestră); totuși perioada reproducerii dă 
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rezultate mai bune, și, având în vedere că la această specie adulții nu se depărtează foarte mult de 
bazinele acvatice în care are loc reproducerea/acuplarea, rezultatele obținute în această perioadă 
aproximează foarte bine locația populațiilor viabile din sit. Se va evita capturarea speciilor în 
perioada de reproducere pt a nu perturba pontele. Dacă în unele cazuri speciale este necesară 
capturarea, aceasta se va efectua doar cu autorizația legală. 
 Transectul linear vizual se poate realiza ziua, în cazul perioadei de reproducere și în habitate 
cu bună vizibilitate. Transectul pentru amfibieni are o lungime de circa 100 m și o lățime de 2 m 
(Cogălniceanu, 1997).  
Pentru fiecare transect se vor nota următoarele: tipul de habitat (descriere, eventual foto); punct 
GPS; ora; caracteristicile meteorologice, inclusiv temperatura aerului, expunerea la soare; speciile 
Natura 2000 observate (nr. exemplare, vârsta, sexul etc.); reproducerea (dacă are loc, depunere pontă 
etc., succesul reproducerii, dacă poate fi apreciat); alte specii de amfibieni/reptile care coexistă; 
prezența factorilor de periclitare (de impact negativ; inclusiv prezența de specii invazive care pot fi 
dăunătoare, dacă este cazul). 
 
Monitorizarea se poate face în 2 sau 3 perioade în cursul anului. Prima perioadă (martie-aprilie) 
surprinde prima agregare a adulților la reproducere; a doua (mai-august) continuarea reproducerii și 
succesul acesteia, respectiv al ecloziunii larvelor și al metamorfozei acestora. Opțional se poate 
continua cu o a treia perioadă de monitorizare, în august-septembrie, surprinzând ieșirea indivizilor 
din apă (dacă este cazul) și deplasarea lor în locațiile de hibernare. 
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B. Planul de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locațiilor de 

monitorizare. 
Se vor alege câmpuri de probă, randomizat, în interiorul arealului 
speciei în sit, așa încât să acopere cât mai multe din habitatele 
utilizate de către specie. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele de 

monitorizare 
martie - august 

4. Frecventa monitorizarii Minim 2, maxim 3 treceri per locație de monitorizare per an: 
martie-aprilie pt surprinderea aglomerărilor de reproducere, mai-
august pentru estimarea succesului reproducerii, opțional august-
septembrie pt deplasarea în vederea hibernării.   

5. Resursele umane 
necesare (nr. persoane) 

2 persoane 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

5-10 (în funcție de vreme, condiții teren etc.) 

7. Echipamentul necesar GPS, caiet de teren, fisa de observatie, aparat foto, echipament de 
teren. 
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1188 Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roșie) 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciei  
Bombina bombina 

2. Denumirea populara a 
speciei 

Româna: Izvorașul (buhaiul de baltă) cu burta roșie 
Engleză: Fire-bellied Toad 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Este o specie de broscuță de talie mică (până la 4 cm lungime bot-
anus), cu aspect îndesat. Pe spate prezintă numeroși negi cu puncte 
negre (de fapt mici formațiuni cornoase boante, negre). Dorsal este 
colorat brun-verzui sau cenușiu-verzui cu pete mai închise; colorația 
ventrală este neagră, cu pete oranj sau roșii care nu confluează între 
ele și cu numeroase puncte albe; vârfurile degetelor sunt întotdeauna 
negre. Această specie prezintă saci vocali, spre deosebire de specia 
foarte asemănătoare B. variegata, întâlnită în zone mai înalte (Fuhn, 
1960; Tatole și colab., 2009). Ouăle sunt relativ mari (până la 7-8 
mm împreună cu capsula gelatinoasă),  semitranslucide și colorate 
brun-gălbui (Fuhn, 1960). Larva (mormolocul) eclozează după circa 
o săptămână de la depunerea pontei; dezvoltarea ei până la stadiul de 
mică broscuță poate dura până la trei luni (Fuhn, 1960). Larvele sunt 
colorate dorsal brun închis, cu două dungi longitudinale brun deschis 
în dreptul ochilor, iar ventral este alb murdar, cu pete închise brun-
cenușii. Membranele înotătoare ale cozii, privite lateral, prezintă o 
reticulaţie fină, neagră, ale cărei linii se intersectează aproximativ în 
unghi drept (Fuhn, 1960; observații personale). Specia iese din 
hibernare în martie, adulții intrând imediat în apă pentru reproducere. 
Aceasta poate dura până în iulie sau august, dar se încheie în general 
mai devreme. Retragerea pe uscat pentru hibernare are loc în 
octombrie. Hibernează în pământ, mâl, sub pietre, lemne etc. (Fuhn, 
1960). 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

aprilie - septembrie 

5. Cerinte de habitat Trăiește în regiuni de șes și dealuri joase, până la circa 400 m 
altitudine. Este o broscuță predominant acvatică și diurnă. Folosește 
pentru reproducere bălți, lacuri, șanțuri, băltoace etc., chiar și ape 
temporare (Fuhn, 1960).  
Se hrănește cu diverse mici nevertebrate, mai ales insecte, dar și mici 
gasteropode (Cogălniceanu și colab., 2000b). 
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6. Populatia la nivelul 
ariei naturale protejate. 

Clasa 5 (cf. estimarea stării de conservare): interval 1000-5000. 

7. Distribuția speciei 
[harta distributiei] 

Harta distribuției speciei la nivelul sitului este prezentată la Anexe. 

8. Fotografii 

 
Bombina bombina, mascul adult, SCI Oltenița-Mostiștea-Chiciu, 

2018. Foto Al. Iftime 
9. Sursele de informatii / 

metodologii, metode 
si/sau instrumente 
testate / 
recunoscutesurse 

- Cogalniceanu, D. 1997. Practicum de ecologie a amfibienilor. 
Metode și tehnici în studiul ecologiei amfibienilor. Edit. 
Universității București.  

- Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B. 2002. Amfibienii din 
România. Determinator. Edit. Ars Docendi, Bucuresti.  

- Cogalniceanu, D., Székely, P., Samoila, C., Iosif, R., Tudor, M., 
Plaiasu, R., Stanescu, F., Rozylowicz, L. 2013a. Diversity and 
distribution of amphibians in Romania. ZooKeys, 296: 35-57.  

- Fuhn, I. 1960. Amphibia. Fauna Republicii Populare Romîne. 
Vol. 14, fasc. 1. Editura Academiei RPR, Bucuresti.  

- Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., Van Der Voort, J., Velikov, 
I., 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain 
and Europe (British Wildlife Field Guides). Bloomsbury Natural 
History, London/New York. 

- Tatole, V., Iftime, A., Stan, M., Iorgu, E.-I., Iorgu, I., Oţel, V., 2009. 
Speciile de animale Natura 2000 din România. Bucureşti, editat 
de MNINGA/A.S.A. S.C. 

- Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992. 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. 1-
66.  

- IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
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2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.  
- OUG 57/2007. 2007. Ordonanta de urgenta nr. 57 din 20 iunie 

2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Monitorul 
Oficial al Romaniei 442: 1-32.  

10. Indicatorul/ 
Indicatorii de 
monitorizare ce vor fi 
urmariti  

1. Gradul de ocupare a habitatelor acvatice disponibile 
2. Efectivele populatiei 
3. Succesul reproductiv 

 
Descrierea metodei/ metodelor de monitorizare ce se vor utiliza:  

În perioada de reproducere pentru această specie se va folosi metoda transectului linear 

vizual acvatic diurn, metoda transectului linear auditiv acvatic diurn și/sau metoda transectului 

linear activ acvatic diurn, cu numărătoarea exemplarelor întâlnite (Cogălniceanu, 1997), cu 
combinații ale acestora. Transectul auditiv poate fi aplicat în cazul speciei Bombina bombina, la 
care, în perioada reproducerii, masculii cântă, putând fi reperați pe această cale. Transectele pot fi 
realizate atât în perioada reproducerii, cât și în afara ei (perioada terestră); totuși perioada 
reproducerii dă rezultate mai bune, și, având în vedere că la această specie adulții nu se depărtează 
foarte mult de bazinele acvatice în care are loc reproducerea/acuplarea, rezultatele obținute în 
această perioadă aproximează foarte bine locația populațiilor viabile din sit. Se va evita capturarea 
speciilor în perioada de reproducere pt a nu perturba pontele. Dacă în unele cazuri speciale este 
necesară capturarea, aceasta se va efectua doar cu autorizația legală. 
 Transectul linear vizual se poate realiza ziua, în cazul perioadei de reproducere și în habitate 
cu bună vizibilitate. Transectul pentru amfibieni are o lungime de circa 100 m și o lățime de 2 m 
(Cogălniceanu, 1997).  
Pentru fiecare transect se vor nota următoarele: tipul de habitat (descriere, eventual foto); punct 
GPS; ora; caracteristicile meteorologice, inclusiv temperatura aerului, expunerea la soare; speciile 
Natura 2000 observate (nr. exemplare, vârsta, sexul etc.); reproducerea (dacă are loc, depunere pontă 
etc., succesul reproducerii, dacă poate fi apreciat); alte specii de amfibieni/reptile care coexistă; 
prezența factorilor de periclitare (de impact negativ; inclusiv prezența de specii invazive care pot fi 
dăunătoare, dacă este cazul). 
 
Monitorizarea se poate face în 2 sau 3 perioade în cursul anului. Prima perioadă (martie-aprilie) 
surprinde prima agregare a adulților la reproducere; a doua (mai-august) continuarea reproducerii și 
succesul acesteia, respectiv al ecloziunii larvelor și al metamorfozei acestora. Opțional se poate 
continua cu o a treia perioadă de monitorizare, în august-septembrie, surprinzând ieșirea indivizilor 
din apă (dacă este cazul) și deplasarea lor în locațiile de hibernare.. 
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B. Planul de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locațiilor de 

monitorizare. 
Se vor alege câmpuri de probă, randomizat, în interiorul arealului 
speciei în sit, așa încât să acopere cât mai multe din habitatele 
utilizate de către specie. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele de 

monitorizare 
martie - septembrie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Minim 2, maxim 3 treceri per locație de monitorizare per an: martie-
aprilie pt surprinderea aglomerărilor de reproducere, mai-august pt 
estimarea succesului reproducerii, opțional august-septembrie pt 
deplasarea în vederea hibernării.   

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 persoane 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

5-10 (în funcție de vreme, condiții teren etc.) 

7. Echipamentul necesar GPS, caiet de teren, fisa de observatie, aparat foto, echipament de 
teren, eventual binoclu  
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1203 Hyla arborea (brotăcel) 
 

A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciei  
Hyla arborea (L., 1758). Diverse studii recente consider că populațiile 
din afara arcului carpatic (și din alte zone europene limitrofe) aparțin 
unei specii criptice, Hyla orientalis (Bedriaga,1890) (Stöck și colab., 
2008; Stöck și colab., 2012; Gvoždík și colab., 2015; Speybroeck și 
colab., 2016). Se folosește și formularea Hyla (arborea) orientalis 
pentru a exprima dubiul asupra validității ca specie (mai ales conform 
concepției biologice asupra specie) a lui H. orientalis. (H. orientalis 
nu are deocamdată un cod EUNIS – vezi 
https://eunis.eea.europa.eu/species-taxonomic-
browser.jsp?expand=46,4821,1659,185939,1669&genus=Hyla#level_
Hyla ) 

2. Denumirea populara 
a speciei 

Română: Brotăcel, buratec 
Engleză: European tree frog 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Este o specie de broscuță de talie mică (până la 4,5 cm lungime bot-
anus), cu aspect gracil, pielea netedă, membre lungi, degete terminate 
cu discuri (ventuze). Culoarea dorsală este cel mai adesea verde (se 
poate schimba, în funcție de diverse condiții, până la brun, cenușiu, 
gălbui sau chiar albastru); colorația ventrală este albicioasă. O bandă 
lateral neagră sau cafenie, cu muchie dorsală alba, separă zona verde 
de colorație dorsală de cea ventrală albicioasă. (Fuhn, 1960). Hyla 
arborea „stricto sensu” („propriu-zisă”) și Hyla (arborea) orientalis 
sunt morfologic practic identice (Speybroeck și colab., 2016). Ouăle 
au până la 4 mm împreună cu capsula gelatinoasă, sunt 
semitranslucide și au o colorație alb-gălbuie (Fuhn, 1960). Larva 
(mormolocul) eclozează la circa 10-15 zile după depunerea pontei; 
dezvoltarea până la stadiul de broscuță mică poate dura până la trei 
luni (Fuhn, 1960; Haltenorth, T., 1979). Coloritul dorsal al larvelor 
este măsliniu, pete și reflexe aurii. Membranele înotătoare ale cozii 
sunt foarte înalte, ochii mari (Fuhn, 1960; observații personale). 
Specia iese din hibernare în martie-aprilie, adulții intrând imediat în 
apă pentru reproducere. Aceasta poate dura până în iunie, apoi specia 
se îndepărtează de apă, trăind în stuf, arbori, tufișuri. Retragerea pe 
uscat pentru hibernare are loc în octombrie. Hibernează în pământ, 
frunzar, gropi, sub rădăcini etc. (Fuhn, 1960). 
 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

aprilie - iunie 
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5. Cerinte de habitat Trăiește în regiuni de șes și dealuri, dar și în regiuni montane, până la 
circa 1000 m altitudine (Fuhn, 1960), exceptional și peste. Este o 
broscuță predominant crepusculară/nocturnă, dar are și activitate 
diurnă; are un mod de viață cățărător/arboricol, trăind pe stuf, în 
arbori, arbuști etc. Folosește pentru reproducere bălți, șanțuri, băltoace 
etc., chiar și ape temporare (Fuhn, 1960; Cogălniceanu și colab., 
2000).  
Se hrănește cu diverse mici nevertebrate, mai ales insecte zburătoare 
(homoptere mici, diptere, coleoptere mici) și aranee (Fuhn, 1960; 
Cogălniceanu și colab., 2000). 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Necunoscută, probabil de ordinul sutelor sau miilor. 

7. Distributia speciei 
[harta distributiei] 

Harta distribuției speciei la nivelul sitului este prezentată la Anexe. 

8. Fotografii 

          
                                 Hyla arborea (foto V. Olteanu) 

9. Sursele de informatii 
/ metodologii, metode 
si/sau instrumente 
testate / 
recunoscutesurse 

- Cogalniceanu, D. 1997. Practicum de ecologie a amfibienilor. 
Metode și tehnici în studiul ecologiei amfibienilor. Edit. 
Universității București.  

- Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B. 2002. Amfibienii din 
România. Determinator. Edit. Ars Docendi, Bucuresti.  

- Cogalniceanu, D., Székely, P., Samoila, C., Iosif, R., Tudor, M., 
Plaiasu, R., Stanescu, F., Rozylowicz, L. 2013a. Diversity and 
distribution of amphibians in Romania. ZooKeys, 296: 35-57.  

- Fuhn, I. 1960. Amphibia. Fauna Republicii Populare Romîne. Vol. 
14, fasc. 1. Editura Academiei RPR, Bucuresti.  

- Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., Van Der Voort, J., Velikov, I., 
2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and 
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Europe (British Wildlife Field Guides). Bloomsbury Natural 
History, London/New York. 

- Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992. 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation 
of natural habitats and of wild fauna and flora. 1-66.  

- IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.  

- OUG 57/2007. 2007. Ordonanta de urgenta nr. 57 din 20 iunie 
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Monitorul Oficial 
al Romaniei 442: 1-32.  

10. Indicatorul/ 
Indicatorii de 
monitorizare ce vor fi 
urmariti  

1. Gradul de ocupare a habitatelor acvatice disponibile 
2. Efectivele populatiei 
3. Succesul reproductiv 

 
Descrierea metodei/ metodelor de monitorizare ce se vor utiliza:  

În perioada de reproducere pentru această specie se va folosi metoda transectului linear 

vizual acvatic diurn, metoda transectului linear auditiv acvatic diurn și/sau metoda transectului 

linear activ acvatic diurn, cu numărătoarea exemplarelor întâlnite (Cogălniceanu, 1997), cu 
combinații ale acestora. Transectul auditiv poate fi aplicat în cazul speciei Hyla arborea bombina, la 
care, în perioada reproducerii, masculii cântă, putând fi reperați pe această cale. Transectele pot fi 
realizate atât în perioada reproducerii, cât și în afara ei (perioada terestră); totuși perioada 
reproducerii dă rezultate mai bune. Pentru această specie criptică este foarte indicată metoda 
transectului auditiv. Se va evita capturarea speciilor în perioada de reproducere pt a nu perturba 
pontele. Dacă în unele cazuri speciale este necesară capturarea, aceasta se va efectua doar cu 
autorizația legală. 
 Transectul linear vizual și cel auditiv se pot realiza ziua, în cazul perioadei de reproducere și 
în habitate cu bună vizibilitate. De preferat pentru transectul auditiv perioada de după-amiază sau 
seară, când cântă adulții de Hyla. Transectul pentru amfibieni are o lungime de circa 100 m și o 
lățime de 2 m (Cogălniceanu, 1997).  
Pentru fiecare transect se vor nota următoarele: tipul de habitat (descriere, eventual foto); punct 
GPS; ora; caracteristicile meteorologice, inclusiv temperatura aerului, expunerea la soare; speciile 
Natura 2000 observate (nr. exemplare, vârsta, sexul etc.); reproducerea (dacă are loc, depunere pontă 
etc., succesul reproducerii, dacă poate fi apreciat); alte specii de amfibieni/reptile care coexistă; 
prezența factorilor de periclitare (de impact negativ; inclusiv prezența de specii invazive care pot fi 
dăunătoare, dacă este cazul). 
 
Monitorizarea se poate face în 2 sau 3 perioade în cursul anului. Prima perioadă (martie-mai) 
surprinde prima agregare a adulților la reproducere; a doua (iunie-august) succesul reproducerii, 
respectiv al ecloziunii larvelor și al metamorfozei acestora. Opțional se poate continua cu o a treia 
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perioadă de monitorizare, în august-septembrie, surprinzând ieșirea indivizilor din apă (dacă este 
cazul) și deplasarea lor în locațiile de hibernare. 
 
B. Planul de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locațiilor de 

monitorizare. 
Se vor alege câmpuri de probă, randomizat, în interiorul arealului 
speciei în sit, așa încât să acopere cât mai multe din habitatele 
utilizate de către specie. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
martie - septembrie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Minim 2, maxim 3 treceri per locație de monitorizare per an: martie-
mai pt surprinderea aglomerărilor de reproducere, iunie-august pt 
estimarea succesului reproducerii, opțional august-septembrie pt 
deplasarea în vederea hibernării.   

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 persoane 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

5-10 (în funcție de vreme, condiții teren etc.) 

7. Echipamentul necesar GPS, caiet de teren, fisa de observatie, aparat foto, echipament de 
teren, eventual binoclu  
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1220 Emys orbicularis (țestoasa de apă europeană) 
 

A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciei  
Emys orbicularis 

2. Denumirea populara a 
speciei 

Română: Țestoasă de apă (de baltă) 
Engleză: Swamp Turtle 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Este o țestoasă cu aspect caracteristic, cu carapacea teșită, lungă până 
la 17 cm; colorația de bază este variabilă, dar închisă (neagră, brun-
negricioasă, brun-măslinie, verzuie), cu puncte galbene mai dese sau 
mai rare (Fuhn & Vancea, 1961; Tatole și colab., 2009; Sos, T., 
2011).  
Ouăle au coaja tare, sunt alungite, albe și au circa 3-3,5 cm diametrul 
lung și circa 2 cm diametrul scurt (Fuhn & Vancea, 1961). 
Juvenilii ies din ou la 3-4 luni de la depunerea pontei; au forma mult 
mai rotundă a carapacei decât adulții și coada mult mai lungă  (Fuhn 
& Vancea, 1961; Sos, T., 2011). 
Specia iese din hibernare în martie – aprilie; reproducerea are loc la 
timp relativ scurt după ieșirea din hibernare, în apă. Ponta este depusă 
de femele în mai-iulie, în zone apropiate habitatului acvatic, cu pante 
cu expunere sudică, pământ afânat și vegetație rară, zone expuse 
soarelui și ferite de inundație; Ponta cuprinde între 3 și 15 ouă. 
Hibernează cel mai adesea în mâlul de pe fundul apelor, mai rar pe 
uscat, în pământ, sub rădăcini de copaci etc. (Fuhn & Vancea, 1961; 
Sos, T., 2011). 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

aprilie - septembrie 

5. Cerinte de habitat Trăiește în regiuni diverse, de la nivelul mării până în cel al dealurilor 
înalte, în ape dulci stătătoare sau lin curgătoare: lacuri, bălți, iazuri, 
pâraie, brațe moarte ale unor cursuri de apă, etc. (Fuhn & Vancea, 
1961; Tatole și colab., 2009; Sos, T., 2011).  
Se hrănește cu diverse nevertebrate: (insecte, mai ales larve de 
diptere, viermi, crustacee, melci), dar și vertebrate (pești, amfibieni, 
mici mamifere); consumă adesea cadavre (Fuhn & Vancea, 1961; 
Sos, T., 2011). 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Clasa 4 (cf. estimarea stării de conservare): interval 500-1000. 

7. Distribuția speciei Harta distribuției speciei la nivelul sitului este prezentată la Anexe. 
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[harta distributiei] 
8. Fotografii 

        
Emys orbicularis, mascul adult, SCI Oltenița-Mostiștea-Chiciu, 2018. 

Foto Al. Iftime. 
9. Sursele de informatii / 

metodologii, metode 
si/sau instrumente 
testate / 
recunoscutesurse 

- Cogălniceanu, D., Rozylowicz, L. Székely, P., Samoilă, C., 
Stănescu, F., Tudor, M., Székely, D., Iosif, R., 2013b. Diversity and 
distribution of reptiles in Romania. ZooKeys, 341: 49-76.  

- Fuhn, I., Vancea, Şt., 1961 – Reptilia. In: Fauna R.P.R., 14, 2, 
Editura Academiei Române. Bucureşti 

- Iftime, A., 2005. Amphibia. Reptilia. În: Botnariuc, N., Tatole, V. 
(ed.): Cartea Roşie a vertebratelor României, Ed. Curtea Veche, 
Bucureşti. 

- Iftime, A., 2010. Reptilia. Amphibia. Pisces. În: Tatole, V. (ed.): 
Managementul şi monitoringul speciilor de animale Natura 2000 
din România. Ghid metodologic. Bucureşti, editat de 
MNINGA/A.S.A. S.C. 

- Sos, T., 2011. În obiectiv: Ţestoasa de apă europeană, Emys 
orbicularis. Asoc. Ecouri Verzi. 

- Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., Van Der Voort, J., Velikov, I., 
2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and 
Europe (British Wildlife Field Guides). Bloomsbury Natural 
History, London/New York. 

- Tatole, V., Iftime, A., Stan, M., Iorgu, E.-I., Iorgu, I., Oţel, V., 2009. 
Speciile de animale Natura 2000 din România. Bucureşti, editat de 
MNINGA/A.S.A. S.C. 

- Török, Zs., Ghira, I., Sas, I., Zamfirescu, Șt., 2013. Ghid sintetic de 
monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din 
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România. Ed. Centrul de Informare Tehnologică „Delta Dunării”, 
Tulcea, 2013 

- Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992. 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation 
of natural habitats and of wild fauna and flora. 1-66.  

- IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.  

- OUG 57/2007. 2007. Ordonanta de urgenta nr. 57 din 20 iunie 
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Monitorul Oficial 
al Romaniei 442: 1-32.  

10. Indicatorul/ 
Indicatorii de 
monitorizare ce vor fi 
urmariti  

1. Gradul de ocupare a habitatelor acvatice disponibile 
2. Efectivele populatiei 
3. Succesul reproductiv 

 
Descrierea metodei/ metodelor de monitorizare ce se vor utiliza:  

În perioada de reproducere pentru această specie se va folosi metoda transectului linear 

vizual acvatic diurn, cu numărătoarea exemplarelor întâlnite (Cogălniceanu, 1997), cu combinații 
ale acestora. Se preferă zilele însorite, după o perioadă mai lungă rece (d. ex. la începutul primăverii, 
sau după zile mai reci și ploioase vara). Dacă în unele cazuri speciale este necesară capturarea, 
aceasta se va efectua doar cu autorizația legală. 
 Transectul linear vizual se poate realiza ziua, în cazul perioadei de reproducere și în habitate 
cu bună vizibilitate. Transectul pentru pentru Emys se recomandă 1000 m lungime și 5 m lățime 
(Török și colab., 2013).  
Pentru fiecare transect se vor nota următoarele: tipul de habitat (descriere, eventual foto); punct 
GPS; ora; caracteristicile meteorologice, inclusiv temperatura aerului, expunerea la soare; speciile 
Natura 2000 observate (nr. exemplare, vârsta, sexul etc.); reproducerea (dacă are loc, depunere pontă 
etc., succesul reproducerii, dacă poate fi apreciat); alte specii de amfibieni/reptile care coexistă; 
prezența factorilor de periclitare (de impact negativ; inclusiv prezența de specii invazive care pot fi 
dăunătoare, dacă este cazul). Se pot nota și pontele distruse de câini sau porci. 
 
Monitorizarea se poate face în 2 sau 3 perioade în cursul anului. Prima perioadă (martie-aprilie) 
surprinde ieșirea animalelor din hibernare; a doua (mai-iulie) depunerea pontei, iar a treia (august-
septembrie), eclozarea și ieșirea juvenililor. 
 
B. Planul de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locațiilor de 

monitorizare. 
Se vor alege câmpuri de probă, randomizat, în interiorul arealului 
speciei în sit, așa încât să acopere cât mai multe din habitatele utilizate 
de către specie. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele de 

monitorizare 
martie - septembrie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Minim 2, maxim 3 treceri per locație de monitorizare per an: martie-
aprilie pt ieșirii din hibernare, mai-iulie pt depunerea pontei, opțional 
august-septembrie pt eclozarea juvenililor.   

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 persoane 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

5-10 (în funcție de vreme, condiții teren etc.) 

7. Echipamentul necesar GPS, caiet de teren, fisa de observatie, aparat foto, echipament de 
teren, eventual binoclu  
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III.4. Plan de monitorizare pentru speciile de pești 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor 
- Cobitis elongatoides (taenia) (Băcescu & Mayer, 1969), 
- (Gobio) Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862). (Cod Eunis - 
314274, Cod Natura 2000 – 6143), 
- Rhodeus amarus (Bloch, 1782), 
- Umbra krameri (Walbaum, 1792), 
- Zingel zingel  (Linnaeus, 1766), 
- Alosa immaculata  (Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa 
pontica pontica Eichwald, 1838) 
- Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933)  
- Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758), 
- Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758), 
- Aspius aspius (Linnaeus, 1758), 
- Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974), 
- Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758), 
- Zingel streber (Siebold, 1863), 
- Eudontomyzon mariae (Berg, 1931).  

2. Denumirea populara 
a speciei 

zvârlugă, porcușor de nisip, boarță, țigănuș, fusar mare, scrumbie de 
Dunăre, porcușor de șes, răspăr, săbiță, avat, ghiborț de râu, ţipar, fusar 
mic, chișcar de râu. 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Descrierea speciilor de pești se regăsește în Subcapitolul II.3 la 
Tabelul A – Date generale ale speciei. 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Perioada importantă pentru monitorizare: aprilie - noiembrie 

5. Cerinte de habitat Informații privind cerințele de habitat ale speciilor de pești vizate de 
prezentul studio, se regăsesc în Subcapitolul II.3 la Tabelul A – Date 
generale ale speciei. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Vezi rezultatele raportului: Studiu final privind inventarierea si 
cartarea speciilor de pesti de interes comunitar din situl Natura 2000 
ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu 

7. Distributia speciilor 
[harta distributiei] 

Hărțile distributiei speciilor de pești la nivelul sitului se regăsesc la 
Anexe 

8. Fotografii Fotogtrafii ale speciilor de pești se regăsește în Subcapitolul II.3 la 
Tabelul A – Date generale ale speciei. 

9. Sursele de informatii 
/ metodologii, metode 
si/sau instrumente 

- Bănărescu P. 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura 
Acad. R.P.R. Bucureşti. 

- Bănărescu P. 2004. Situația actuală a ihtiofaunei de apă dulce a 
României sub aspect faunistic, taxonomic și al protecției. Vasile 
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testate / 
recunoscutesurse 

Goldiş University Press., Arad. pp. 7-11. 
- Culling, M. A., Janko, K., Borón, A., Vasil’ev V.P., Côté, I.M., 

Hewitt, G.M. 2006. European colonization by the spined loach 
(Cobitis taenia) from Ponto-Caspian refugia based on 
mitochondrial DNA variation. Molecular Ecology. 15: 173-190. 

- Gyurkó I. 1973. Édesvízi halaink. Ceres Könyvkiadó. Bukarest. 
- Juchno D., Boroń A. 2006. Age, reproduction and fecundity of the 

spined loach Cobitis taenia L. (Pisces, Cobitidae) from Lake Klawój 
(Poland). Reproductive Biology. Vol. 6. No. 2.: 133-148. 

- Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007: Handbook of European freshwater 
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany. 

- Telcean, I., Bănărescu, P. 2002: Modifications of the fish fauna in 
the upper Tisa River and its southern and eastern tributaries. 
Ecological aspects of the Tisa River Basin. (eds. Sárkány-Kiss, E., 
Hamar, J.), pp. 179-185, TISCIA Monograph Series 6, Târgu-
Mureș-Szeged-Szolnok. 

10. Indicatorul/ 
Indicatorii de 
monitorizare ce vor fi 
urmariti  

- Prezenţa secţiunilor cu ape stătătoare sau lent curgătoare cu fund 
nisipos, argilos, mâlos. 

- Exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş, balastru, etc.) din 
albiile minore 

- Surse majore de poluare 
- Specii invazive. Speciile invazive care ar putea periclita populaţiile 

de Cobitis taenia  în sit sunt: Carassius gibelio, Lepomis gibbosus, 
Pseudorasbora parva, Ameiurus nebulosus, Perccottus glenii 
etc.(vezi raportul privind presiunile și amenințările) 

- Obstrucţii artificiale ale cursurilor de apă 
- Captări de apă. 

 
Descrierea metodologiei de colectare a speciilor de pesti de interes comunitar din situl Natura 2000 
ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu: 
 
1. Metode de colectare  cu aparatul de electronarcoză (după Pricope şi colab. 2004): 
Modul de colectare a probelor trebuie să fie diferit în funcţie de ecosistemul examinat: 

În ape curgătoare și stătătoare se recomandă utilizarea electronarcozei, care prezintă avantajul 
că nu omoară peştele, iar colectarea este aproape totală în punctele de lucru. Cu toate că unele studii 
demonstrează efectele negative ale aparatului de electronarcoză (Henry et al. 2003, Hollender & 
Carline 1994, Dalbey et al. 1996, Thompson et al. 1997), de obicei aceste efecte nu afectează 
supravieţuirea peştilor pe termen lung (Dalbey et al. 1996). Pentru a diminua aceste efecte negative 
este indicat utilizarea curentului continuu pulsator (Dwyer & Erdahl 1995, Henry & Grizzle 2004). 
Tot în vederea diminuări efectelor negative este indicat ca peştii şocaţi să fie scoase cât mai repede 
din raza de acţiune a aparatului de electronarcoză (Sharber et al. 1994). 
 

Ţinând cont de faptul că pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – 
Chiciu sunt prezente atât ape curgătoare cât și stătătoare, colectarea probelor se va efectua cu 
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aparatul de electronarcoză, ca o metodologie adecvată pentru evaluarea speciilor de pești de interes 
comunitar din ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chici: Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis 
taenia, Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, 
Gymnocephalus schraetser, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus amarus, Umbra krameri, 
Zingel streber, Zingel zingel. 
 

În situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu se va utiliza un aparat de 
electronarcoză care este una de mică capacitate cu curent continuu pulsator (de ex. marca Samus, sau 
Hans Grassl pe Dunăre), astfel efectele negative asupra ihtiofaunei vor fi minime (Henry & Grizzle 
2004). 

Pentru deplasarea în apă se folosesc cizmele de piept, iar pentru a colecta peştii şocaţi se 
foloseşte minciogul. Pentru colectarea probelor din Dunăre seva folosi barca ca și mijloc de 
deplasare. Toţi peştii colectaţi sunt eliberaţi imediat după identificare.  

Pentru stocarea probelor până la efectuarea măsurătorilor (dacă este nevoie), se utilizează 
găleţi din material plastic. Se recomandă ca aceste găleţi să fie bine spălate înaintea utilizării lor, 
pentru a se evita răspândirea unor agenţi infectuoşi (diferite paraziţi, fungi) de la un habitat la altul. 
 
Procedeele şi locul de colectare a probelor: 

Colectarea probelor de peşti se face de către minim de 2 persoane (din Dunăre minim 4 
persoane). Prima care se află mai în amonte şochează peştii cu aparatul de electronarcoză, iar 
persoana/persoanele care se află în aval le colectează peștii cu un minciog. De multe ori cel care 
şochează peştii are posibilitatea să prindă primele exemplare şocate, iar cel care se află mai jos 
colectează exemplarele aduse de curentul apei. Peştii şocaţi au nevoie de 1-3 minute (depinde de 
specie şi de distanţa la care se află în momentul şocului) pentru a-şi reveni, iar această perioadă este 
suficient de lung pentru a le scoate din apă şi pentru a le număra, identifica etc. Colectarea probelor 
de ihtiofaună este standardizat, astfel probele luate din punctele de colectare asemănătoare pot fi 
comparate. 

Locul de colectare a probelor se alege în funcţie de lăţimea şi adâncimea râului, astfel: 
- în apele curgătoare mici și în ape stătătoare de mică adâncime probele se pescuiesc în albie;  
- în apele curgătoare mai mari și în ape stătătăare mai adânci probele se colectează din 

apropierea malurilor şi în albia apei, unde este posibil sau din barcă; 
- în ape stătătoare din albie, unde este posibil; 
- în Dunăre: din barcă pe toată suprafața apei: în apropierea malurilor, în apă cu curent 

puternic, în zonele mai adânci etc. 
 
Numărul şi mărimea suprafeţelor de pescuit pe parcursul monitorizării: 

Pentru a putea trage concluzii valide privind abundenţa şi structura pe vârste a populației 
ţintă, este necesar să se facă pescuiri în minim 22 de stații de colectare, conform hărții de mai jos, 
bazat pe datele colectate pe parcursul anului 2018. Lungimea unei stații pe lunca Dunării și în apele 
interioare va fi de minim 150 m, iar în Dunăre o stație de colectare se va compune din 10 substații/ 
fiecare transect de minim 500 m. 
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Perioada de colectare: 
Perioada cea mai propice pentru monitorizare corespunde cu perioada de după reproducere, 

pentru că această perioadă permite și identificarea juvenililor pe teren. Totodată în această perioadă 
debitul apelor din sit scade, astfel devin accesibile pentru o examinare amănunțită a albiei minore. 
Acestă perioadă este: iulie-noiembrie la toate speciile de pești de interes comunitar în afara speciei 
Alosa immaculata. 

La Alosa immaculata perioada de monitorizare este între aprilie-iunie, deoarece în această 
perioadă se reproduce specia după care se întoarce în Marea Neagră, la fel ca și juvenilii. Astfel în 
perioada iulie-noiembrie specia poate fi identificată doar accidental în zona sitului. Pentru 
monitorizarea speciei Alosa immaculata se vor folosi plase de pescuit. 

 
Identificarea şi eliberarea capturii: 

Peştii vor fi identificaţi pe baza literaturii de specialitate (Bănărescu 1964, Gyurkó 1972, 
Pintér 1989, Pintér 2002, Kottelat & Freyhof 2007).  

Toţi peştii capturaţi sunt eliberaţi în zona din care au fost colectaţi. Eliberarea peştilor se face 
într-o zonă cu apă lent curgătoare în apropierea malului. 
 
2. Pescuitul cu electronarcoza prin utilizarea ”traului de fund”: 
 

Această metodologie se va utiliza în special pentru detectarea speciilor de pești bentonice 
(Gobio kessleri, Gobio albipinnatus, Zingel zingel, Zingel streber) din Dunăre în zonele cu ape 
adânci, acole unde pescuitul din vad nu poate fi practicat. Aceste secțiuni se vor parcurge cu barca și 
se va utiliza un anod special, care va fi legat după barcă și va fi tras pe fundul albiei în vederea 
identificării acelor specii care folosesc aceste habitate și care în astfel de habitate adânci nu pot fi 
identificate prin metoda tradițională de pescuit electric. În vederea utilizării eficiente a acestui anod, 
aceasta va fi echipată cu două roți mici, pentru a ușura deplasarea acestuia pe fundul albiei. Având în 
vedere faptul că utilizarea acestei metode poate fi îngreunată de diferitele obstacole aflate pe fundul 
albiei (părți scufundate ale arborilor căzuți în albie, bolovani de dimensiuni mari, obstacole așezate 
de pescari pentru a ușura pescuitul cu undița etc.) se propune ca zonele ideale de evaluare să fie 
stabilite în jurul punctelor propuse prin folosirea unui sonar perfomant în vederea cartării acestor 
obstacole. Astfel va fi posibil alegerea unei secțiuni care prezintă cele mai puține obstacole din zona 
de evaluare, cât și evitarea obstacolelor care vor fi identificate în zona de evaluare.  
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Fig.15 -  Prezentarea schematică a ”traului de fund”. Notă: aceasta este doar o schemă 

șematică, mărimea ”traului de fund” raportat la mărimea bărcii este mult mai mică. 
 
3. Pescuitul cu utilizarea plaselor de pescuit: 
Pentru această etapă de monitorizare se vor folosi plase speciale pentru scrumbie. 
 
B. Planul de monitorizare 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate în cele mai reprezentative habitate din sit, 
bazat pe datele colectate din 2018: 
Stația1: 44.311029° - 26.816246° 
Stația2: 44.299824° - 26.833756° 
Stația3: 44.191818° - 27.056976° 
Stația4: 44.184860° - 27.057512° 
Stația5: 44.206752° - 27.122209° 
Stația6: 44.218674° - 27.174398° 
Stația7: 44.210178° - 27.151993° 
Stația8: 44.198553° - 27.086426° 
Stația9: 44.196511° - 27.018405° 
Stația10: 44.207751° - 26.970760° 
Stația11: 44.272772° - 27.110646° 
Stația12: 44.269306° - 27.074464° 
Stația13: 44.124774° - 27.246473° 
Stația14: 44.150881° - 27.045843° 
Stația15: 44.147436° - 27.010364° 
Stația16: 44.144683° - 26.876849° 
Stația17: 44.122937° - 26.847861° 
Stația18: 44.089319° - 26.776944° 
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Stația19: 44.082580° - 26.731291° 
Stația20: 44.122989° - 26.868725° 
Stația21: 44.139062° - 26.985570° 
Stația22: 44.134332° - 27.160875° 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

Harta localizării stațiilor de monitorizare 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
Monitorizarea speciilor de pesti de interes comunitar din situl Natura 
2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu se face în perioada iulie-
noiembrie, în afara speciei Alosa immaculata, la care se face în perioada 
aprilie-iunie. 
Parametri care determină supraviețuirea speciilor de pesti de interes 
comunitar pot fi monitorizate chiar și lunar pe tot parcursul anului 
(depinde de capacitatea administrației) 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Ținând cont de suprafața mare a AP monitorizarea speciilor de pesti de 
interes comunitar se face o dată la 2 ani, iar la fiecare 5-6 ani se face o 
inventariere similară cu cea din 2018. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

Pentru monitorizarea speciilor de pesti de interes comunitar este nevoie 
de minim 2 persoane (ihtiologi). La monitorizarea din Dunărea e nevoie 
de minim 4 persoane. 
Parametri care determină supraviețuirea speciior pot fi monitorizate chiar 
și de o singură persoană. 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Pentru monitorizarea speciilor de pesti de interes comunitar de către 
ihtiologi este nevoie de 20 zile de teren (lunca Dunării și ape interioare: 9 
zile, Dunărea: 15 zile) și încă 7 zile de birou / minim 2 ihtiologi. Pentru 
evaluările de pe Dunăre sunt necesare minim 4 persoane. 

7. Echipamentul GPS, mașină de teren, aparat foto digital, aparat de electronarcoză, barcă 
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necesar echipată corespunzător, plase, găleți, cizme piept, acumulatoare, minciog, 
sonar, formulare de teren etc. 

 
 
III.5. Plan de monitorizare a avifaunei în rezervația naturală Ostrovul Haralambie 

 
Planul de monitorizare a speciilor de păsări este necesar sa includă:  
- lista, localizarea şi descrierea habitatelor selectate pentru monitorizare;  
- frecventa de prelevare/monitorizare;  
- speciile ce urmează a fi monitorizate precum şi parametrii individuali şi populaționali ce 

urmează a fi măsurați, inclusiv efortul minim de captura necesar şi metodologia recomandata;  
- parametrii de biotop ai habitatelor preferate de speciile vizate şi frecvența lor de determinare;  
- modelul fișelor de teren;  
- recomandări privind modul de analiza a datelor. 

Speciile de păsări pentru care se vor realiza Planuri/Protocoale de monitorizare, sunt cele 
pentru care s-a realizat şi inventarierea-cartarea, prezentate în cadrul Fișei rezervației naturale 
Ostrovul Haralambie. 
 
III.5.1. Protocol de monitorizare pentru speciile caracteristice zonelor agricole 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Coracias garrulus, Upupa epops, Delichon urbica, Lanius 

excubitor, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus 
2. Denumirea populara a 

speciilor 
Dumbrăveancă, pupăză, lăstun de casă, sfrâncioc mare, vrabie 
negricioasă, lăcustar 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

2 iesiri obligatorii conform metodologiei: prima in perioada 15 aprilie 
- 15 mai, a doua in perioada 16 mai - 15 iunie In ambele ocazii, 
numaratoarea pasarilor se va incepe cat mai devreme (incepand cu 
ora 5 dimineata) si se va termina inainte de ora 10 dimineața, 
deoarece pasarile sunt mai active in aceasta perioada a zilei. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece 
o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea 
habitatelor. 

5. Cerinte de habitat Spații deschise cu alternanțe ale terenurilor cultivate cu tufarișuri și 
pajiști. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
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protejate. rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate 
inventariere-cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date 
disponibile pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei 
la nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Papadopol A. 1965. Studii asupra omitofaunei Iezerului Calarasi si 
Sud-Vestul Balții Borcea (Balta lalomiței), Travaux du Museurn 
d’Histoire Narurelle "Grigore Antipa''. Vol. V, pp. 347-380 

- Onea N., 2001a, Caracterizarea avifaunei acvatice din zona 
stepelor naturale si a Luncii Dunarii. Analele Brailei, Nr. 4, p. 367- 
380 

- Onea N., 2007, Avifauna acvatica din zona Dunarii de Jos intre 
Calarași și Galați, Acta Musei Tutivensis, Barlad 

- Onea N., 2002. Pasari migratoare si sedentare din zona inundabila 
a Braila - Galați (nepublicat) 

- Onea N .. 2002. Ecologia si etologia pasarilor de apa din Insula 
Mica a Brailei. Ed. lstros - Muzeul Brailei1 

- Pocora Viorel, Ion Constantin, Ifrim Irina, 2007 (abstract) - The 
passerines migrations on the sarmatic – maritim and pontic routes 
in Dobrogea (East of Romania). 2nd International Eurasian 
Ornithology Congress, pag. 92 – 93, Antalya, Turcia. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numarul total de exemplare observate, separat pe fiecare dintre cele 2 
ieșiri; se vor lua in calcul doar exemplarele inregistrate in categoriile 
de distanța (fara ”in zbor”). 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:  

Scopul metodologiei: 
Scopul principal al programului de monitorizarea este inregistrarea tuturor speciilor de pasari 
caracteristice zonelor agricole și a efectivelor acestora in patratele selectate și parcurse in cadrul 
celor doua ieșiri pe teren. Datele sunt folosite la ințelegerea schimbarilor manifestate de populatiile 
pasarilor clocitoare comune si pentru evaluarea efectivelor populatiilor acestora pe teritoriul fiecarei 
arii naturale protejate. 
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Specii vizate: 
Specii de pasari comune diurne, raspandite in densitate mare sau medie in habitate terestre (in 
special habitate agricole, paduri și localitați). 
 
Metodologie: 
In cazul speciilor comune, selectarea locațiilor de evaluare/monitorizare a fost făcută prin metoda 
aleatorie stratificata (stratified random sampling design).  
Unitatea de baza pentru evaluarea speciilor in cazul acestei metodologii este punctul (point 
monitoring). In cadrul ariei naturale protejate a fost selectat un numar de 2 puncte de monitorizare. 
Patratele au fost distribuite pentru a acoperi echitabil toate clasele de habitate la nivel de arie 
protejata, avand și o distribuție altitudinala cat mai larga, astfel incat sa fie acoperite toate speciile 
vizate. 
Observatorii vor avea la ei câte o harta satelitara si o harta topografica pentru orientare. 
Inaintea inceperii numaratorii propriu-zise, observatorul petrece o jumatate de zi in teren pentru 
alegerea punctelor si cartarea habitatelor. Folosind harțile primite, localizeaza cele 2 puncte cu 
ajutorul unui aparat GPS (Global Positioning System). La fiecare punct ales se face si o schita in 
„Jurnalul de teren”, indicandu-se marimea si tipul habitatelor principale prezente in interiorul 
cercurilor de observatie, folosind categoriile si prescurtarile din Formularul de habitate. Aceste 
limite estimative ale habitatelor sunt trecute si in al doilea „Jurnal de teren”. Se recomanda 
localizarea distantei de 50 si 100 m de la punctul de observare cu ajutorul unor obiecte de referinta 
precum copaci singuratici, tufisuri, cladiri, garduri. Cele 2 puncte au fost alese in locuri accesibile si 
nu in gradini, mijlocul unui lac, pante abrupte, pietroase etc. Metoda de numarare a pasarilor este 
foarte simpla. La fiecare punct, timpul de observare este de exact 5 minute și se noteaza speciile 
identificate si numarul de exemplare auzite in jurul punctului in trei categorii: 
1. in interiorul cercului cu raza de 100 de m, exemplare de pasari așezate pe pamant, pe vegetatie sau 
coborand din zbor in perioada observatiei. Se noteaza si pasarile care se afla mai mult timp in zbor 
deasupra cercului studiat deoarece sunt asociate intr-o anumita masura cu habitatele existente (de 
exemplu, ciocarlia de camp cantand in zbor nuptial, sau un sfrancioc rosiatic coborand pe pamant 
dupa prada). Pasarile vor fi notate in doua categorii de distanta (0-50 si 50- 100 de metri) si vor fi 
trecute numai in categoria unde au fost vazute sau auzite prima data. Observatiile se vor trece direct 
pe foaie, aproximativ in locul unde au fost observate; 
2. pasari care zboara peste aria observata, fara a cobori; 
3. pasari observate in afara cercului de 100 de metri. 
Denumirea speciilor se prescurteaza. 
Observatorul, care va sta 5 minute fara intrerupere in mijlocul cercului, poate sa foloseasca binoclul, 
dar in nici un caz nu se va misca in interiorul cercului. 
Din fiecare punct se vor face fotografii in directia Nord, Est, Sud, Vest (dimineata, in timpul 
observatiilor). Fotografiile se fac cu distanta focala cat mai mica (adica o deschidere larga), cu 
rezolutie buna. Se recomanda notarea imediata pe teren a numarului fotografiilor. De fiecare data 
fotografiile vor fi realizate in sensul acelor de ceasornic, incepand cu Nord. Daca terenul  permite, 
distanta intre cele doua puncte va fi parcursa cu bicicleta sau masina. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 330 
 

Este important ca observatorul sa efectueze observatiile singur! Daca, eventual, sunt doua sau mai 
multe persoane pe teren, trebuie notate numai pasarile observate de o singura persoana. Prezența mai 
multor persoane poate deranja pasarile si poate influența rezultatul numaratorii. 
Speciile de pasari observate in patratul de monitorizare in timpul deplasarii de la un punct la altul si 
care nu vor fi notate in cele 5 minute de observatie la punctele selectate, se vor trece separat in 
paginile goale din jurnal. Astfel se va crea o lista mai cuprinzatoare de specii și exemplare din 
patratul vizitat. 
Aparatul GPS se va folosi pe tot parcursul vizitelor in teren, inclusiv la prima ieșire de recunoaștere 
(cu setarea de inregistrare a track-ului pornita). Setarile recomandate (pe aparatele Garmin, cele mai 
raspandite) sunt: bifarea optiunii „Wrap when full”, metoda de inregistrare pe distanta la cea mai 
mica valoare posibila (intre 3-10 metri), optiunea „Log track to data Card” bifata. Datele inregistrate 
de GPS pot fi copiate cel mai usor folosind programul Mapsource. Pentru harta de fundal se 
recomanda hartile gratuite accesibile pe pagina openmaps.eu.  
In caz de vreme ploioasa si/sau cu vant puternic este mai bine ca observatiile sa fie amanate pentru o 
alta zi. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 

B) Planul de monitorizare a speciilor de pasari caracteristice zonelor agricole 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
Prima ieșire in perioada 15 aprilie - 15 mai, a doua in perioada 16 mai 
- 15 iunie. 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Bianuala, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specficate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 3 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

Model tabel  Indicatori de referința la estimarea in patratele monitorizate 
Specia An Iesirea_I (Nr.exemplare) Iesirea_II (Nr. exemplare) 

Coracias garrulus    
Upupa epops    
Delichon urbica    
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Lanius excubitor    
Passer 
hispaniolensis    
Sturnus roseus    

 
 
III.5.2. Protocol de monitorizare pentru aglomerarile de iarna ale pasarilor acvatice (cu 
exceptia speciilor de gaste) 

 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Larus genei, Haemantopus ostralegus, Larus melanocephalus, 
Larus canus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Anas crecca, 
Netta rufina, Anas strepera, Oxyura leucocephala, Aythya nyroca, 
Ardea cinerea, Pelecanus crispus, Microcarbo pygmeus. 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

Pescaruș rozalb, scoicar, pescaruș cu cap negru, pescaruș sur, 
pescarița razatoare, pescarița mare, rața mica, rața cu ciuf, rața 
pestrița, rață cu cap alb, rață roșie, stârc cenușiu, pelican creț, 
cormoran mic. 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea de iarnă a păsărilor acvatice se va realiza în perioada 
10-20 ianuarie. În ceea ce privește perioada din zi, monitorizarea se 
va efectua între orele 9 și 16 când lumina suficientă permite o bună 
identificare a speciilor și o numărătoare precisă. Nu se recomandă ca 
monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în perioade 
cu ceață densă, cer acoperit, ninsoare sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea 
habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe sau 
metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă față 
de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă 
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar un traseul în lungul 
apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
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protejate. rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate 
inventariere-cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date 
disponibile pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Alsfeld, A.J., Bowman, J.L., Deller-Jacobs, A. (2010): The 
influence of landscape composition on the biotic community of 
constructed depressional wetlands. Restoration Ecology 18: 370-
378. 

- Barnagaud, J.Y., Devictor, V., Jiguet, F., Barbet-Massin, M., Le 
Viol, I. (2012): Relating habitat and climatic niches in birds. PloS 
ONE 7(3):  e32819.doi:10.1371/journal.pone.0032819 

- Ciochia, V. (1992): Păsările clocitoare din România. Editura 
Științifică, București. 

- Fourcade, Y., Engler, J.O., Rödder, D., Secondi, J. (2014): 
Mapping species distribution with MAXENT using a 
geographically biased sample of presence data: a performance 
assessment of methods for correcting sampling bias. Plos ONE 
9(5): e97122, doi:10.1371/journal.pone.0097122 

- Hunter, P. (2007): The human impact on biological diversity. How 
species adapt to urban challenges sheds light on evolution and 
provides clues about conservation. EMBO Reports 8 (4): 316-318. 

- Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P.(2002): Atlasul provizoriu 
al păsărilor clocitoare din România. Publicațiile Societății 
Ornitologice Române, Nr. 2, Cluj-Napoca. 

- Nichols, J.D. (2000): Monitoring is not enough: on the need for a 
model-based approach to migratory bird management. U.S. Forest 
Service, Rocky Mountain Research Station, Ogden, USA, 281 pp. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Inventarierea populaţiilor care migrează sau iernează poate să ne indice câteva fenomene foarte 
importante. În sezonul hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu hrană 
abundentă sau unde găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în sezonul 
de cuibărit sunt dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În continuare sunt 
prezentate succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.  
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Alegerea punctelor de observare 
Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să permită o 
vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra locului de 
înnoptare a gâștelor și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de observație 
trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între observator și 
păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. Nu în ultimul 
rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
Pentru speciile acvatice care iernează în aria naturală protejată sau în imediata vecinătate a acesteia, 
au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru speciile vizate.  
 
Aplicarea metodologiei 
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de către 
avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează în intervalul orar  9-16 în perioada 10 - 20 
ianuarie, când lumina suficientă permite o bună identificare a speciilor și o numărătoare precisă.  
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat ca 
numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și direcția de zbor. 
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este necesară 
prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze numărătoarea iar 
celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 
Metoda aleasă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Punctele fixe propuse 
în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu selectarea habitatelor 
acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o distanță 
adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat utilizând 
instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a fost realizată 
astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață acvatică. 
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor observați. 
Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă. Pe malul stând 
al Dunării se va realiza un transect care să permită identificarea păsărilor care folosesc aria naturală 
protejată și vecinătatea acesteia în timpul sezonului hiemal. 
 
Înregistrarea datelor 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
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Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât în 
care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate aplica 
metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără toți 
indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de păsări și 
se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această metodă este de 
dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, ea urmând a fi 
aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 

B) Planul de monitorizare pentru aglomerările de iarnă ale păsărilor acvatice (cu excepția 
speciilor de gâște) 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala a 
acestora. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

10-20 ianuarie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul necesar - binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
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III.5.3. Protocol de monitorizare pentru speciile de gâște ce iernează în aria naturală protejată  
 

A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor  
Anser erythropus 
 

2. Denumirea populara 
a speciilor 

Gârliță mică 
 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei (pentru 
fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea de iarnă a păsărilor acvatice se va realiza prin două vizite 
pe lună în perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie. În ceea ce 
privește perioada din zi, monitorizarea se va efectua între orele 06.45 și 
9.30 când lumina suficientă permite o bună identificare a speciilor și o 
numărătoare precisă. Nu se recomandă ca monitorizarea să fie efectuată 
în zile cu vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit, 
ninsoare sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe sau 
metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă față de 
zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte suplimentare). 
Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă curgătoare unde 
observatorul va parcurge liniar un traseul în lungul apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate inventariere-
cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date disponibile 
pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. Date 
generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Papadopol A. 1965. Studii asupra omitofaunei Iezerului Calarasi si 
Sud-Vestul Balții Borcea (Balta lalomiței), Travaux du Museurn 
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d’Histoire Narurelle "Grigore Antipa''. Vol. V, pp. 347-380 
- Onea N., 2001a, Caracterizarea avifaunei acvatice din zona stepelor 

naturale si a Luncii Dunarii. Analele Brailei, Nr. 4, p. 367- 380 
- Onea N., 2007, Avifauna acvatica din zona Dunarii de Jos intre 

Calarași și Galați, Acta Musei Tutivensis, Barlad 
- Onea N., 2002. Pasari migratoare si sedentare din zona inundabila a 

Braila - Galați (nepublicat) 
- Onea N .. 2002. Ecologia si etologia pasarilor de apa din Insula 

Mica a Brailei. Ed. lstros - Muzeul Brailei2 
- Pocora Viorel, Ion Constantin, Ifrim Irina, 2007 (abstract) - The 

passerines migrations on the sarmatic – maritim and pontic routes in 
Dobrogea (East of Romania). 2nd International Eurasian 
Ornithology Congress, pag. 92 – 93, Antalya, Turcia. 

10
. 

Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce 
vor fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Inventarierea populaţiilor care migrează sau iernează poate să ne indice câteva fenomene foarte 
importante. În sezonul hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu hrană 
abundentă sau unde găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în sezonul 
de cuibărit sunt dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În continuare sunt 
prezentate succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.  
 
Alegerea punctelor de observare 
Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să permită o 
vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra locului de 
înnoptare a gâștelor și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de observație 
trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între observator și 
păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. Nu în ultimul 
rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
Pentru speciile acvatice care iernează în aria naturală protejată sau în imediata vecinătate a acesteia, 
au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru speciile vizate.  
 
Aplicarea metodologiei 
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de către 
avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează dimineața în intervalul orar 6.30 și 7.30 în 
perioada 1 noiembrie - 31 martie, fiind necesar ca observatorii să ajungă în locul de monitorizare 
înainte de răsăritul soarelui. 

                                                           

 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 339 
 

Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat ca 
numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și direcția de zbor. 
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este necesară 
prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze numărătoarea iar 
celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 
Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Punctele fixe propuse 
în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu selectarea habitatelor 
acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o distanță 
adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat utilizând 
instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a fost realizată 
astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață acvatică. 
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor observați. 
Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă. Pe malul stând 
al Dunării se va realiza un transect care să permită identificarea păsărilor care folosesc aria naturală 
protejată și vecinătatea acesteia în timpul sezonului hiemal. 
 
Înregistrarea datelor 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât în 
care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate aplica 
metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără toți 
indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de păsări și 
se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această metodă este de 
dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, ea urmând a fi 
aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
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B) Planul de monitorizare pentru speciile de gâște 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala a 
acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

1 noiembrie - 31 martie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul necesar - binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
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- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 
 

III.5.4. Protocol de monitorizare pentru speciile de păsări cuibaritoare caracteristice raurilor  
 

A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Riparia riparia, Charadrius dubius, Alcedo atthis 
 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

Lăstun de mal, prundăraș gulerat mic, pescărel albastru 
 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei (pentru 
fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Colectarea informațiilor presupune parcurgerea de transecte în lungul 
malurilor, iar acolo unde nu este posibil, din barcă. Este necesară 
realizarea de două activități, una în perioada 20 aprilie – 20 mai și una 
între 21 mai – 30 iunie, cu mențiunea că între cele două vizite trebuie 
păstrată o perioadă de minim 14 zile. Nu se recomandă ca 
monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în perioade 
cu ceață densă, cer acoperit sau precipitații abundente, respectiv în 
perioade cu debit mărit al apelor. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor de repr și cartarea 
habitatelor. 

5. Cerinte de habitat Având în vedere cerințele de habitat ale speciilor, se vor număra toate 
găurile de cuibărit și notate coordonatele GPS ale acestora, respectiv 
realizate fotografii. 
Se vor mai colecta informații despre disponibilitatea habitatelor 
favorabile pentru instalarea cuiburilor (maluri cu înălțimea de 0,5-1 m) 
și aspecte legate de gradul de acoperire cu vegetație. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate inventariere-
cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date disponibile 
pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
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nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Cummins, S., Fisher, J., McKeever, R.G., McNaghten, L., Crowe, O. 
(2010): Assessment of the distribution and abundance of Kingfisher 
Alcedo atthis and other riparian birds on six SAC river systems in 
Ireland. Report commissioned by the National Parks and Wildlife 
Service and prepared by BirdWatch Ireland 

- Heneberg, P. (2004): Soil particle composition of Eurasian 
Kingfishers (Alcedo atthis) nest sites. Acta Zoologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 50 (3): 185-193. 

- Hürner, H., libois, R. (2005): Étude par radiopistage de la 
territorialité chez Martin-pêcheur (Alcedo atthis). Cas de deux mâles 
voisins. Aves 42 (1-2): 135-148. Peris, S.J., Rodrigues, R. (1996): 
Some factors related to distribution by breeding Kingfisher (Alcedo 
atthis L.). Ekologia Polska, 44: 31-38. 

- Bryce, S.A., Hughes, R.M., Kaufmann, P.R. (2002): Development of 
a bird integrity index: using bird assemblages as indicators of 
riparian condition. Environmental Management 30 (2): 294-310 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
În vederea obținerii unor informații complete și complexe, este necesară parcurgerea unor transecte 
în lungul malurilor, preferabil din barcă sau de pe mal, în așa fel încât să poată fi identificate atât 
indivizi din speciile vizate cât și cuiburile acestora. 
Transectele au fost amplasate în zone cu favorabilitate și condiții de habitat corespunzătoare 
prezenței speciilor, în funcție de informațiile coletate în teren în cadrul studiilor de fundamentare a 
planului de management. 
În continuare sunt prezentate succint câteva metode de evaluare în sezonul de cuibărit.  
 
Alegerea perioadei de monitorizare 
Este necesar ca activitățile de teren să se desfășoare în două etape, prima în perioada 20 aprilie-20 
mai și a doua între 21 mai și 30 iunie, astfel încât să fie acoperită întreaga perioada de reproducere, 
atât cea de cuibărit cât și cea de creștere a puilor. 
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Aplicarea metodologiei 
Este de preferat ca transectele să fie efectuate din barcă, însă în cazul în care acest lucru nu este 
posibil, transectele pot fi efectuate și de pe mal, cu condiția ca observatorul să se asigure de alegerea 
rutei celei mai potrivite pentru a putea observa atât cuiburile cât și indivizii din speciile vizate. 
Vor fi notate toate cuiburile identificate și toți indivizii observați cu diferențierea adulților de 
juvenili. În același timp se vor nota date despre habitatele existente și gradul de acoperire cu 
vegetație al malurilor. Toate cuiburile sau zonele cu colonii vor fi notate cu GPS-ul, în același timp 
fiin neceară și înregistrarea cu GPS-ul a transectului parcurs, astfel încât acesta să fie păstrat pe cât 
posibil pe parcursul mai multor ani de studiu, constribuind astfel la colectarea unor informații într-un 
mod standardizat. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda transectelor: 
Această metodă este potrivită pentru apele curgătoate în contextul speciilor vizate de metodologie. 
Trasectele propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu 
selectarea habitatelor ripariene și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost 
amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de 
realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea transectelor a 
fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul corespunzător observării zonelor de mal unde pot 
fi prezente cuiburi sau speciile urmărite. 
Transectele au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor observați. 
Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă și de pe uscat. 
 
Înregistrarea datelor 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
transcetele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie.  
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B) Planul de monitorizare pentru speciile cuibăritoare caracteristice râurilor 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor de 

monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
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de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

1. 20 aprilie-20 mai 
2. 21 mai-30 iunie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul necesar - binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
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III.5.5. Protocol de monitorizare pentru speciile de păsări cuibaritoare acvatice și palustre  
 
A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor  
Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Sterna hirundo, 
Himantopus himantopus, Anas strepera, Aythya nyroca, Ardeola 

ralloides, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Nycticorax 

nycticorax, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Plegadis 

falcinellus, Phalacrocorax pygmeus, Rallus aquaticus, Gallinula 

chloropus 
2. Denumirea populara 

a speciilor 
prundaraș gulerat mic, nagaț, chirighița cu obraz alb, hirighita cu aripi 
albe, chirighita neagră, chira de balta, piciorong, rața pestrița, rața 
roșie, starc galben, starc pitic, buhai de baltă, starc de noapte, pelican 
comun, pelican creț, țiganuș, cormoran mic, carstel de balta, gainușa de 
balta 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Având în vedere diferențele între tipologiile de cuibărit ale fiecărei 
specii și diferențele între perioadele de reproducere ale fiecărei specii, 
este necesară realizarea de numărători în trei perioade respectiv 20 
aprilie-mai, 15 mai-1 iunie și 10 iunie-20 iunie. 
Activitatea se va realiza între orele 5 și 9 am. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat Având în vedere cerințele de habitat ale speciilor vizate, numărătoarea 
se va realiza în zone palustre, iar evaluarea vizează numărul total de 
specii cuibăritoare acvatice sau dependente de zone acvatice. Alegerea 
suprafețelor de probă s-a făcut în mod stratificat, fiind selectate doar 
zone acvatice și imediata vecinătate a acestora. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate inventariere-
cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date disponibile 
pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
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Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Bryce, S.A., Hughes, R.M., Kaufmann, P.R. (2002): Development of 
a bird integrity index: using bird assemblages as indicators of 
riparian condition. Environmental Management 30 (2): 294-310. 

- Saab, V. (1999): Importance of spatial scale to habitat use by 
breeding birds in riparian forests: a hierarchical analysis. 
Ecological Applications 9: 135-151. 

- Brandolin, P.G., Bledinger, P.G. (2014): Effect of habitat and 
landscape structure on waterbird abundance in wetlands. Wetlands 
Ecology and Management. doi:10.1007/s11273-015-9454-y. 

- Broadmeadow, S., Nisbet. T.R. (2004): The effects of riparian forest 
management of the freshwater environment: a literature review of 
best management practice. Hydrology and Earth System Sciences 
8(3): 286-305 

- Chettibi, F., Aberkane, M., Draidi, K., Bakhouche, B., Guerguebe, 
L., Bouslama, Z., Houhamdi, M. (2014): Breeding ecology of water 
birds in Echatt (Numidia, north-eastern Algeria). Annals of 
Biological research 5(4): 27-31. 

- Ciochia, V. (1992): Păsările clocitoare din România. Editura 
Științifică, București. 

- Czembor, C.A., Morris, W.K., Wintle, B.A., Vesh, P.A. (2011): 
Quantifying variance components in ecological models based on 
expert opinion. Journal of Applied Ecology 48: 736-745. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce 
vor fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Metodologia presupune numărarea în puncte fixe a exemplarelor speciilor acvatice sau dependente 
de zonele acvatice, punctele fiind prestabilite. În același timp, scopul activității este de a evalua 
numărul total de perechi cuibăritoare pentru fiecare specie acvatică sau care utilizează zonele 
acvatice din punctul de monitorizare. 
 
Alegerea punctelor de observare 
Selectarea suprafețelor de probă în scopul monitorizării a fost inițial realizată în mod stratificat prin 
excluderea oricăror alte zone cu excepția celor acvatice și imediata vecinătate a acestora. Este indicat 
ca punctele de monitorizare să rămână neschimbate pe perioade lungi de timp, însă în funcție de 
experiențele observatorilor, locația acestora poate fi modificată după primul an de studiu, cu condiția 
ca aceatsa să nu mai fie modificată din motive subiective. 
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Aplicarea metodologiei 
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de către 
avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează dimineața în intervalele datelor: 20 aprilie-
mai, 15 mai-1 iunie și 10 iunie-20 iunie. Activitatea se va realiza între orele 5 și 9 am, fiind necesar 
ca observatorii să ajungă în locul de monitorizare înainte de răsăritul soarelui. 
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat ca 
numărătorile să se facă cuantificând atât păsările văzute, cât și cele auzite cu condiția evitării dublei 
numărători. În același timp se va evita folosirea de chemători sau redarea unor sunete de păsări în 
scopul provocării unui răspuns. 
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii păsărilor în zbor, este necesară prezența 
a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze numărătoarea iar celălalt 
să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 
Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile, bălțile și apele curgătoare. 
Punctele fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu 
selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate 
la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat 
utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a fost 
realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață acvatică. 
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor observați. 
Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.  
 
Înregistrarea datelor 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât în 
care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
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B) Planul de monitorizare pentru speciile cuibăritoare acvatice și palustre 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor de 

monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
20 aprilie-mai, 15 mai-1 iunie și 10 iunie-20 iunie. Activitatea se va 
realiza între orele 5 și 9 am 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 3 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 3 zile 

7. Echipamentul necesar - binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
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- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

 
III.5.6. Protocol de monitorizare a speciei Ciconia ciconia (barza alba) 
 
A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Ciconia ciconia 
 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

Barză albă 
 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei (pentru 
fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea berzelor se va realiza printr-o sigură vizită realizată în 
perioada 20 iunie – 31 iulie. În ceea ce privește perioada din zi, 
monitorizarea se va efectua la orice oră. Nu se recomandă ca 
monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în perioade 
cu ceață densă, cer acoperit, precipitații abundente. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe sau 
metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă față de 
zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte suplimentare). 
Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă curgătoare unde 
observatorul va parcurge liniar un traseul în lungul apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate inventariere-
cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date disponibile 
pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
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Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Papadopol A. 1965. Studii asupra omitofaunei Iezerului Calarasi si 
Sud-Vestul Balții Borcea (Balta lalomiței), Travaux du Museurn 
d’Histoire Narurelle "Grigore Antipa''. Vol. V, pp. 347-380 

- Onea N., 2001a, Caracterizarea avifaunei acvatice din zona stepelor 
naturale si a Luncii Dunarii. Analele Brailei, Nr. 4, p. 367- 380 

- Onea N., 2007, Avifauna acvatica din zona Dunarii de Jos intre 
Calarași și Galați, Acta Musei Tutivensis, Barlad 

- Onea N., 2002. Pasari migratoare si sedentare din zona inundabila 
a Braila - Galați (nepublicat) 

- Onea N. 2002. Ecologia si etologia pasarilor de apa din Insula Mica 
a Brailei. Ed. lstros - Muzeul Brailei 

- Pocora Viorel, Ion Constantin, Ifrim Irina, 2007 (abstract) - The 
passerines migrations on the sarmatic – maritim and pontic routes in 
Dobrogea (East of Romania). 2nd International Eurasian 
Ornithology Congress, pag. 92 – 93, Antalya, Turcia. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Colectarea informațiilor este necesar a fi realizată într-un mod standardizat astfel încât datele să 
poată fi centralizate într-un mod unitar. Se vor utiliza metoda folosite atât pe plan național cât și 
internațional prin numărarea atât a adulților cât și a puilor, aceștia din urmă fiind suficient de mari 
încât să poate fi observați în cuiburi. 
 
Alegerea punctelor de observare 
Pentru numărătorile efectuate la cuiburi, se vor parcurge străzile satelor din vecinătatea sitului astfel 
încât să fie identificate toate cuiburile și numărați toți indivizii din specia Ciconia ciconia. 
În ceea ce privește monitorizarea indivizilor aflați în migrație și a zonelor de hrănire din sit utilizate 
de specie, se vor efectua transecte și observații din punct fix. Pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să permită o vizibilitate de până la 3-4 km 
deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra locului de hrană a berzelor și a direcției din care 
acestea vin sau în care pleacă. Punctele de observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la 
înălțime decât împrejurimile, iar între observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum 
plantații forestiere sau structuri antropice. Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație 
trebuie să fie cât mai facil posibil. 
 
Aplicarea metodologiei 
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de către 
avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează pe tot parcursul zilei, perioada 20 iunie – 31 
iulie, fiind necesar ca observatorii să ajungă în locul de monitorizare înainte de răsăritul soarelui. 
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Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat ca 
numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și direcția de zbor. 
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este necesară 
prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze numărătoarea iar 
celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 
Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Transectele propuse 
în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu selectarea habitatelor 
acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o distanță 
adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat utilizând 
instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a fost realizată 
astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață acvatică. 
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor observați. 
Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.  
 
Înregistrarea datelor 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât în 
care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate aplica 
metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără toți 
indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de păsări și 
se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această metodă este de 
dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, ea urmând a fi 
aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
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B) Planul de monitorizare a speciei Ciconia ciconia 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
20 iunie - 31 iulie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
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- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 
 

III.5.7. Protocol de monitorizare pentru speciile de ciocanitori 
 
A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Dendrocopos major, Dendrocopos minor 
 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

Ciocănitoare pestriță mare, ciocănitoare pestriță mică 
 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea ciocănitorilor trebuie să fie executată în 2 etape, prima 
etapă de teren va fi în perioada 10-30 martie, iar cea de-a doua se va 
executa în perioada 1-20 aprilie. 
Nu se recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate 
redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit, ninsoare sau 
precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat Având în vedere habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe 
dispuse pe lungimea unor transecte.  
Pentru cunoașterea particularităților de habitat, este obligatorie 
realizarea unei vizite preliminare care va avea loc înaintea primei vizite 
în teren. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate inventariere-
cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date disponibile 
pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
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Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Schurr. F.M., Pagel, J., Cabral, J.M., Groenevald, J., Bykova, O., 
O’Hara, R.B., Hartig, F., Kissling, W.D., Linder, H.P., Midgley, 
G.F., Schröder, B., Singer, A., Zimmermann, N.E. (2012): How to 
understand species niches and range dynamics: a demographic 
research agenda for biogeography. Journal of Biogeography 29: 
2146-2162. 

- Sauer, J.R., Link, W.A. (2002): Hierarchical modeling of population 
stability and species group attributes from survey data. Ecology 86: 
1743-1751. 

- Sauer, J.R., Droedge, S. (1990): Survey designs and statistical 
methods for the estimation of avian population trends. Fish and 
Wildlife Service, U.S. Department of the Interior, Washington, 166 
pp. 

- Raven, P.J., Holmes, N.T.H., Dawson, F.H., Everard, M. (1998): 
Quality assesment using River Habitat Survey data. Aquatic 
Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 8: 477-499. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Este necesar ca fiecare locație să fie vizitată de două ori. Vizitele se vor efectua în perioadele 10-30 
martie și 1-20 aprilie. Înaintea fiecărei vizite, observatorii vor efectua o ieșire în teren pentru a se 
familiariza cu arealul și a identifica particularități staționale, totul pentru a ușura efortul depus în 
perioada efectivă de monitorizare. Pe tot parcursul vizitelor în teren, observatorii vor înregistra 
traseele parcurse cu ajutorul GPS-ului. 
 
Alegerea punctelor de observare 
În cadrul vizitei preliminare, observatorul parcurge transectele stabilite și alege 5 puncte de 
monitorizare pe lungimea acestora 
 
Aplicarea metodologiei 
Vizitele se vor efectua în perioadele 10-30 martie și 1-20 aprilie. Punctele vor fi selectate în funcție 
de disponibilitatea locațiilor cu particularități de favorabilitate pentru speciile vizate. Aceste puncte 
vor fi păstrate și pentru anii următori, astfel încât rezultatele monitorizării pe perioade lungi de timp 
să fie relevante și să poate fi prelucrate statistic cu o marjă de eroare cât mai mică. Punctele de 
monitorizare vor fi schimbate doar în situații care au dus la degradarea zonei sau dacă acestea nu mai 
sunt ușor accesibile. 
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Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații).  
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitotizare: 
Pe lungimea trasectelor date, observatorii vor selecta 5 puncte de monitorizare unde vor înregistra 
toate păsările văzute sau auzite. Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla 
numărătoare a indivizilor observați.  
Activitatea de monitorizare se va desfășura dimineața, în intervalul orar 6-11 am și doar atunci când 
condițiile atmosferice sunt favorabile, fără vând puternic sau precipitații.  
Observatorii vor petrece 20 de minute în fiecare punct de observație și va nota toate păsările văzute 
sau auzite în acest interval. Pentru creșterea gradului de precizie, observatorul poate înregistra 
sunetele și asculta vocalizele ulterior. 
 
Înregistrarea datelor 
Ajuns în punctele de montorizare, observatorul trebuie să aștepte 1-2 minute pentru ca păsările să se 
liniștească în urma deranjului făcut de acesta pentru accesarea punctului de monitorizare. 
Observatorul poate folosi dispozitive de redare a sunetelor specifice fiecărei specii vizate astfel încât 
să provoace un răspuns al acestora. 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât în 
care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
Datele colectate vor urmări obșinerea de informații cu privire la specia de ciocănitoare văzută sau 
auzită, sexul indivizilor observați, distanța la care a fost observată sau auzită pasăre și direcție în care 
a fost realizată observația. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B) Planul de monitorizare pentru speciile de ciocănitori 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
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de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
10-30 martie și 1-20 aprilie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
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III.5.8. Protocol de monitorizare pentru speciile de rapitoare de zi și barza neagra (Ciconia 

nigra) 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Buteo buteo, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aquila clanga, 

Falco naumanni, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco 

subbuteo, Ciconia nigra 
2. Denumirea populara a 

speciilor 
șorecar comun, uliu porumbar, uliu pasarar, acvila țipatoare mare, 
vanturel mic, șoim dunărean, șoim călător, șoimul randunelelor, 
barza neagra 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Observatorul trebuie să caute activ păsările răpitoare și berzele negre 
aflate în zbor sau așezate, timp de 2 ore. Observațiile trebuie să fie 
efectuate în intervalul 15 iunie – 25 august. Este de preferat ca 
monitorizarea să se realizeze între orele 10 și 12 am, respectiv 15 și 
16 pm, însă acest interval poate fi extins între orele 9 am și 18 pm. 
Nu se recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu 
vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit sau 
precipitații abundente. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece 
o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea 
habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe sau 
metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă față 
de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă 
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar un traseul în lungul 
apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate 
inventariere-cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date 
disponibile pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei 
la nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
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fiecare specie în parte). 
8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 

Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Prugh, L.R., Hodges, K.E., Sinclair, A.R.E., Brashers, J.S. 
(2008): Effect of habitat area and isolation on fragmented animal 
populations. Proceedings of the National Academy of Sciences 
105: 20770-20775. 

- Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an 
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a 
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3): 89-
97. 

- Park, I.W., Tonkyn, D.W. (2015): How many species are there? 
Determining species richness. Teaching Issues and Experiments 
in Ecology 10: 1-31. 

- Opdam, P., Foppen, R., Reijnen, R., Schotman, A. (1995): The 
landscape ecological approach in bird conservation: integrating 
the metapopulation concept into spatial planning. Ibis 137: 139-
146. 

- - Nichols, J.D. (2000): Monitoring is not enough: on the need for 
a model-based approach to migratory bird management. U.S. 
Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Ogden, USA, 
281 pp. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Estimarea populațiilor speciilor de păsări răpitoare de zi și a berzei negre sunt acțiuni necesare 
pentru aflarea tendinței populaționale pe termen lung a speciilor de păsări vizate în contextul unui 
management orintat către menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de păsări. 
Metodologia presupune monitorizarea din puncte fixe prestabilite în care observatorii trebuie să 
caute activ speciile de păsări aflate în zbor sau așezate pentru o perioadă de timp de apriximativ 3 
ore. 
 
Alegerea punctelor de observare 
Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să permită o 
vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra culoarelor de zbor 
și a direcției din care acestea păsările sau în care pleacă. Punctele de observație trebuie să fie 
amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între observator și păsări să nu 
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existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. Nu în ultimul rând, accesul 
la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
În stabilirea punctelor de monitorizare s-a ținut cont de densitatea relativă a speciilor conform 
informațiilor colectate în cadrul activităților de teren, dar și a disponibilității de habitate favorabile. 
 
Aplicarea metodologiei 
Observațiile trebuie efectuate în intervalul 15 iunie – 25 august, iar ca perioadă a zilei în intervalul 
orar 9-18, fiind de preferat ca activitatea să se desfășoare între orele 10 și 12 și 15 și 16. 
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat ca 
numărătorile să se facă notând înălțimea aproximativă și direcția de zbor. 
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este necesară 
prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze numărătoarea iar 
celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 
Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Punctele fixe propuse 
în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu selectarea habitatelor 
optime și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o distanță adecvată 
față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat utilizând instrumente 
optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a fost realizată astfel încât 
câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață a terenului. 
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor observați. 
Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.  
 
Înregistrarea datelor 
Locația punctului de observație va fi cea stabilită în metodologie, fiind posibilă schimbarea acesteia 
doar în cazuri precum restricționarea accesului sau atunci când observatorii argumentează științific 
necesitatea schimbării locațiilor. punctelor de observații. 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât în 
care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate aplica 
metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără toți 
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indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de păsări și 
se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această metodă este de 
dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, ea urmând a fi 
aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B) Planul de monitorizare pentru speciile de răpitoare de zi și barză neagră 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor de 

monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
15 iunie – 25 august, iar ca perioadă a zilei în intervalul orar 9-18, 
fiind de preferat ca activitatea să se desfășoare între orele 10 și 12 și 
15 și 16 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 
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necesare (nr. 
persoane) 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul necesar - binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 
 

III.5.9. Protocol de monitorizare pentru speciile nocturne și crepusculare din habitate deschise 
și semideschise 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Caprimulgus europeus, Asio otus, Strix aluco, Athene noctua  
 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

Caprimulg, ciuf de padure, huhurez mic, cucuvea 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea speciilor nocture din habitate deschise și semideschise 
se va realiza prin două vizite, una în perioada cuprinsă între 10 – 31 
mai, iar cea de-a doua în perioada 1 – 20 iunie. Observațiile trebuie 
să înceapă după ora 22 și să continuie de preferabil până în zori. Între 
cele două vizite în teren, trebuie să treacă o perioadă de minim 2 
săptămâni. 
 Nu se recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu 
vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit, ninsoare 
sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece 
o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea 
habitatelor. 

5. Cerinte de habitat Având în vedere faptul că observațiile vor fi făcute noaptea, din 
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motive de siguranță experții vor identifica habitatele deschise sau 
semideschise care urmează a fi monitorizate și vor fi parcurse în 
prealabil în timpul zilei pentru a identifica particularitățile de habitat 
corespunzătoare cerințelor speciilor vizate. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate 
inventariere-cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date 
disponibile pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei 
la nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Papadopol A. 1965. Studii asupra omitofaunei Iezerului Calarasi 
si Sud-Vestul Balții Borcea (Balta lalomiței), Travaux du Museum 
d’Histoire Narurelle "Grigore Antipa''. Vol. V, pp. 347-380 

- Onea N., 2001a, Caracterizarea avifaunei acvatice din zona 
stepelor naturale si a Luncii Dunarii. Analele Brailei, Nr. 4, p. 
367- 380 

- Onea N., 2007, Avifauna acvatica din zona Dunarii de Jos intre 
Calarași și Galați, Acta Musei Tutivensis, Barlad 

- - Pocora Viorel, Ion Constantin, Ifrim Irina, 2007 (abstract) - The 
passerines migrations on the sarmatic – maritim and pontic routes 
in Dobrogea (East of Romania). 2nd International Eurasian 
Ornithology Congress, pag. 92 – 93, Antalya, Turcia. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Pentru ilustrarea tendințelor populaționale pe termen lung, este necesară colectarea de date cu privire 
la distribuția și abundența speciilor nocturne care utilizează habitatele deschise și semideschise de la 
nivelul ariei naturale protejate. În acest sens, este necesară desfășurarea de activități care să vizeze 
toate tipurile adecvate de habitate pentru speciile țintă, habitate în care se vor realiza observații 
(pajiști, suprafețe forestiere, tufărișuri, etc.). Având în vedere particularitățile speciilor vizate, 
activitatea de monitorizare se va desfășura în timpul nopții. 
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Alegerea punctelor de observare 
Selectarea punctelor de monitorizare a fost făcută în mod stratificat, fără randomizare, fiind selectare 
puncte aflate în zonele cu cea mai mare favorabilitate pentru speciile care fac obiectul monitorizării. 
Pe cât posibil punctele de monitorizare vor fi păstrate pe perioade lungi de timp, locația acestora 
putând fi modificată în cazul în care accesibilitatea acestora va fi dificilă, când se vor selecta locații 
cât mai apropiate de punctul inițial. 
 
Aplicarea metodologiei 
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de către 
avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează noaptea, în două etape, prima în perioada 10 – 
30 mai, iar cea de-a doua între 1 și 20 iunie. 
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații).  
Având în vedere faptul că monitorizarea se va efectua noaptea, din motive de siguranță, este 
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze 
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda aplicată: 
Observațiile se vor efectua în două etape, prima etapă în perioada 10 mai – 31 mai, iar a doua între 1 
și 20 iunie. Datele vizitelor în teren se vor selecta astfel încât între cele două etape să treacă minim 2 
săptămâni. 
Puntele de observație vor fi parcurse și în timpul zilei înaintea efectuării efective a observațiilor 
pentru familiarizarea cu condițiile de teren. Deoarece observațiile vor fi făcute noaptea, experții 
trebuie să identifice punctele de observație în timpul zilei, astfel încât să fie identificate cele mai 
ușoare căi de acces și identificate toate obstacolele potențiale. 
Observațiile pot fi demarate după ora 22 și continuate de preferabil până în zori. Punctele de 
monitorizare trebuie parcurse de preferabil în aceeași noapste, însă dacă acest lucru nu va fi posibil, 
activităților vor fi reluate cât mai curând posibil, de preferat în noaptea următoare. 
 
Înregistrarea datelor 
Vor fi notate toate speciile care vor fi auzite, notând locația exactă a fiecăreia, de preferat fiind ca 
sunetele să fie și înregistrate pentru ascultarea ulterioară și verificare acurateții identificărilor inițiale. 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie.  
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Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B) Planul de monitorizare a speciilor nocturne din habitate deschise și semideschise 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
10 mai – 31 mai și 1 iunie - 20 iunie 
După ora 22, până la răsărit 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
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- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

 
III.5.10. Protocol de monitorizare pentru migrația pasarilor rapitoare, pelicanilor și berzelor 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor  
Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Buteo rufinus, Accipiter 

gentilis, Accipiter nisus, Aquila clanga, Falco cherug, Falco 

naumanni , Falco peregrinus, Falco subbuteo 

2. Denumirea populara 
a speciilor 

Pelican creț, pelican comun, șorecar mare, uliu porumbar, uliu pasarar, 
acvila țipatoare mare, șoim dunarean, vanturel mic, șoim calator, 
șoimul randunelelor 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea efectivelor speciilor de păsări răpitoare diurne, respectiv 
a berzelor și a pelicanilor, se efectuează în perioadele de migrație, 
primăvara între 10 martie și 20 mai și la sfârșitul verii/începutul 
toamnei în perioada 1 august - octombrie. În ceea ce privește perioada 
din zi, monitorizarea se va efectua între orele 9 și 18. Nu se recomandă 
ca  monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în 
perioade cu ceață densă, cer acoperit sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe sau 
metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă față de 
zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte suplimentare). 
Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă curgătoare unde 
observatorul va parcurge liniar un traseul în lungul apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 366 
 

protejate. rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate inventariere-
cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date disponibile 
pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la 
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie. 
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore 
Antipa” 7: 379-395. 

- Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field 
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal 
Geographical Society, London 

- Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating bird 
abundance: making methods work. Bird Conservation International 
(18): 91-108. 

- Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity. 
Diversity 2: 207-232. 

- Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul păsărilor 
clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian Breeding 
Birds. Second edition.). Publicațiile Societății Ornitologice Române, 
Nr. 16, Cluj-Napoca. 

- Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an 
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a 
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3): 89-97. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce 
vor fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Inventarierea populaţiilor care migrează poate să ne indice câteva fenomene foarte importante. În 
sezonul hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu hrană abundentă sau unde 
găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în sezonul de cuibărit sunt 
dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În continuare sunt prezentate succint 
câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.  
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Alegerea punctelor de observare 
Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să permită o 
vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra locului de 
înnoptare a gâștelor și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de observație 
trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între observator și 
păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. Nu în ultimul 
rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
Pentru speciile acvatice care tranzitează aria naturală protejată sau imediata vecinătate a acesteia, au 
fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru speciile vizate.  
 
Aplicarea metodologiei 
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de către 
avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează în intervalul orar 9 și 18 în perioadele 10 
martie – 20 mai și 1 august – 15 octombrie. 
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat ca 
numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și direcția de zbor. 
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este necesară 
prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze numărătoarea iar 
celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda de monitorizare folosită: 
Punctele fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu 
selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate 
la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat 
utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a fost 
realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață acvatică. 
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor observați. 
Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă. Pe malul stâng 
al Dunării se va realiza un transect care să permită identificarea păsărilor care folosesc aria naturală 
protejată și vecinătatea acesteia. 
 
Înregistrarea datelor 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 368 
 

vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât în 
care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate aplica 
metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără toți 
indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de păsări și 
se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această metodă este de 
dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, ea urmând a fi 
aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B) Planul de monitorizare pentru migrația păsărilor răpitoare, pelicanilor și berzelor 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

Intervalul orar 9 și 18 în perioadele 10 martie – 20 mai și 1 august – 
15 octombrie. 
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4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul necesar - binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

 
III.5.11. Protocol de monitorizare pentru migratia speciilor acvatice 
 
A. Metodologia de monitorizare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor  
Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias niger, Larus canus, Larus melanocephalus, 
Gelochelidon nilotica, Larus genei, Sterna caspia, Sterna hirundo, 
Himantopus himantopus, Haematopus ostralegus, Anas crecca, 
Netta rufina, Anas strepera, Oxyura leucocephala, Aythya nyroca, 
Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus, Botaurus 

stellaris, Nycticorax nycticorax, Plegadis facinellus, Phalacrocorax 

pygmeus 
2. Denumirea populara 

a speciilor 
Prundaraș gulerat mic, nagâț, chirighița cu obraz alb, pescaruș sur, 
chirighița neagra, pescaruș cu cap negru, pescarița razatoare, 
pescaruș rozalb, pescarița mare, chira de balta, piciorong, scoicar, 
rața mica, rața cu ciuf, rața cu cap alb, rața pestrița, rața roșietica, 
starc cenușiu, stârc galben, stârc pitic, buhai de baltă, starc de 
noapte, țiganuș, cormoran mic 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante Monitorizarea migrației speciilor vizate se va realiza prin două vizite 
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pentru monitorizare în perioada cuprinsă între 20 februarie-30 mai și două vizite în 
perioada 15 iulie-15 decembrie. Nu se recomandă ca monitorizarea să 
fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, 
cer acoperit, ninsoare sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe sau 
metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă față 
de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă 
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar traseul în lungul apei 
curgătoare. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate inventariere-
cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date disponibile 
pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la 
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie. 
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore 
Antipa” 7: 379-395. 

- Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field 
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal 
Geographical Society, London 

- Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating bird 
abundance: making methods work. Bird Conservation 
International (18): 91-108. 

- Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity. 
Diversity 2: 207-232. 

- Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul păsărilor 
clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian Breeding 
Birds. Second edition.). Publicațiile Societății Ornitologice 
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Române, Nr. 16, Cluj-Napoca. 
- Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an 

important factor influencing the knowledge of bird diversity in a 
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3): 89-
97. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce 
vor fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Inventarierea populaţiilor care migrează în areal poate să ne indice câteva fenomene foarte 
importante din punct de vedere al managementului ariei naturale protejate. În sezonul hiemal sau 
prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu hrană abundentă sau unde găsesc adăposturi 
sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în sezonul de cuibărit sunt dispersate în habitate 
greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În continuare sunt prezentate succint câteva metode de 
evaluare în afara sezonului de cuibărit.  
 
Alegerea punctelor de observare 
Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să permită o 
vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra locurilor de 
odihnă/hrană și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de observație trebuie să 
fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între observator și păsări să nu 
existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. Nu în ultimul rând, accesul 
la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
Pentru speciile acvatice care se regăsesc în aria naturală protejată sau în imediata vecinătate a 
acesteia, au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru 
acestea.  
 
Aplicarea metodologiei 
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de către 
avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează în intervalul orar 9 și 18 prin minim două 
vizite în perioada 20 februarie – 30 mai și minim două vizite în perioada 15 iulie – 15 decembrie. 
Este necesar ca vizitele să fie planificate în așa fel încât acestea să surpindă aspecte ale migrației 
prenupțiale, dar și postnupțiale, asftel acținile de monitorizare vor fi planificate la intervale de 
aproximativ o lună, fiind preferabil a fi realizate câte 3 vizite în perioada anterioară reproducerii și 3 
vizite după finalizarea cuibăritului și creșterii puilor. 
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, deranjul 
antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat ca 
numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și direcția de zbor. 
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Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este necesară 
prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze numărătoarea iar 
celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 
Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Punctele fixe propuse 
în cadrul prezentei metodologii au fost alese într-un mod stratificat, cu selectarea habitatelor acvatice 
și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o distanță adecvată față de 
mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat utilizând instrumente optice 
precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a fost realizată astfel încât câmpul 
vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață acvatică. 
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor observați. 
Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.  
 
Înregistrarea datelor 
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va realiza, 
informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor softuri 
dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod standardizat, iar 
punctele de monitorizare să fie aceleași. 
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât în 
care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate aplica 
metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără toți 
indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de păsări și 
se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această metodă este de 
dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, ea urmând a fi 
aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B) Planul de monitorizare pentru migrația speciilor acvatice 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor de 

monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
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de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala a 
acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
în intervalul orar 9 și 18 prin minim două vizite în perioada 20 
februarie – 30 mai și minim două vizite în perioada 15 iulie – 15 
decembrie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 4 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul necesar - binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
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III.5.12. Protocol de monitorizare pentru migratia speciilor cantatoare 
 
A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Motacilla flava, Oriolus oriolus, Pastor roseus, Erithacus rubecula, 
Upupa epops 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

Codobatura galbenă, grangur, lacustar, macaleandru, pupaza 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea migrației speciilor cântătoare se va realiza prin două 
vizite, una în perioada cuprinsă între 1 martie – 15 mai și una în 
perioada 15 iulie – 15 noiembrie. Nu se recomandă ca monitorizarea 
să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în perioade cu ceață 
densă, cer acoperit, ninsoare sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va petrece o 
jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și cartarea 
habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe sau 
metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă față 
de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu vegetație 
arbustivă/forestieră și cele de pășune unde observatorul va parcurge 
liniar un traseul prestabilit. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul – “Specii pentru care a fost desemnată 
rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie – rezultate 
inventariere-cartare 2017-2019” – pagina 9 a prezentului studiu (date 
disponibile pentru fiecare specie în parte). 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate în Tabelul B - Date specifice speciei la 
nivelul ariei naturale protejate, punctul 9, (date disponibile pentru 
fiecare specie în parte). 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor de păsări se regăsesc în cadrul Tabelului A. 
Date generale ale speciei, punctul 7, (pentru fiecare specie tratată în 
prezentul studiu). 

9. Sursele de informatii - Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la 
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie. 
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Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore 
Antipa” 7: 379-395. 

- Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field 
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal 
Geographical Society, London 

- Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating bird 
abundance: making methods work. Bird Conservation 
International (18): 91-108. 

- Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity. 
Diversity 2: 207-232. 

- Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul păsărilor 
clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian Breeding 
Birds. Second edition.). Publicațiile Societății Ornitologice 
Române, Nr. 16, Cluj-Napoca. 

- Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an 
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a 
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3): 89-
97. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, modul 
observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 
Metodologia selectată pentru monitorizarea migrației speciilor cântătoare are la bază metoda inelării. 
Această activitate se face în timpul migrației, primăvara sau toamna. Este de preferat să se realizeze 
câte o acțiune de inelare pentru fiecare perioadă  de pasaj (cel de primăvară și cel de toamnă). 
Metoda presupune amplasarea de plasa ornitologice și capturarea de păsări care sunt inelate și 
eliberate imediat în mediul natural. 
 
Alegerea punctelor de observare 
Metodologia se va aplica prin instalarea plaselor în locuri prestabilite și păstrarea acestor locații de 
captură pe perioade lungi de timp. În cazul în care este necesară schimbarea locațiilor de captură 
stabilite conform prezentei metodologii, experții pot alege alte stații de captură cu condiția ca noile 
amplasamente să fie păstrate și pentru activitățile viitoare din anii ce urmează. 
 
Aplicarea metodologiei 
Se vor colecta atât informații despre speciile identificate și sexul acestora, dar și măsurători 
biometrice ale indivizilor capturați.  
Toate informațiile colectate vor fi păstrate în baza de date a administratorului ariei naturale protejate, 
dar vor fi de asemenea transmise și către Centrala Ornitologică Română. 
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La capturarea păsărilor se vor folosi doar metode care nu pun în pericol sănătoatea și integritatea 
corporală a păsărilor capturate, iar în același timp nu deteriorează habitatul în care se desfășoară 
activitatea. Păsările capturate nu vor fi ținute captive mai mult de două ore, fiind necesară prezența 
mai multor experți responsabili cu captura și colectarea datelor. Totuși, păsările care vor fi capturate 
seara târziu, vor fi eliberate dimineața, nefiind oportună eliberarea acestora pe timpul nopții. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice 
care să nu permită colectarea unor date precise. 
Este indicat ca inelările să fie efectuate de două ori pe an.  
În activitatea de inelare, se va urmări determinarea cu exactitate a speciei, exceptând situațiile de 
hibrizi când se va nota doar genul și se va face mențiunea că pasărea este un hibrid. Ulterior 
determinării speciei, pasărea va fi inelată, iar seria inelului va fi notată în jurnalul de inelare. Inelul 
se va monta pe piciorul stâng al păsării, pe tars, în funcție de recomandările din literatura de 
specialitate cu privire la fiecare specie în parte (de exemplu la stârci sau limicole, inelul se montează 
pe tibie). În situațiile în care este captura un exemplar deja inelat, nu se demontează inelul vechi și 
nici nu se instalează alt inel, pasărea fiind eliberată după colectarea datelor biometrice (excepție 
făcând cazurile în care inelul este deteriorat sau în care acesta a provocat răni păsării/este montat 
necorespunzător). 
Nu se vor efectua acțiuni de captură în perioade cu vânt foarte puternic, temperaturi de peste 30 
grade Celsius sau sub – 10 grade Celsius. În situația în care pasărea nu poate fi scoasă rapid din plasă 
(5-10 minute) sau dacă pasărea este într-o stare vizibil rea, trebuie tăiate firele plasei și eliberată 
imediat pasărea. Orice alt animal (de ex. lilieci) care se va prinde în plasă, va fi eliberat imediat.  
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  
 
B) Planul de monitorizare pentru migrația speciilor cântătoare 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor de 

monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

Două vizite, una în perioada cuprinsă între 1 martie – 15 mai și una în 
perioada 15 iulie – 15 noiembrie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

4 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul necesar - binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
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V. ANEXE – Hărți de distribuție ale speciilor și habitatelor de interes comunitar din ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea - Chiciu 
 
V.1. Hărți de distribuție ale habitatelor de interes comunitar 
 

 
Distribuția habitatului 3130  
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Distribuția habitatului 3150  
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Distribuția habitatului 3270  
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Distribuția habitatului 6510  
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V.2. Hărți de distribuție ale speciilor de interes comunitar 
 

 
Distribuția speciei Lutra lutra 
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Distribuția speciei Triturus dobrogicus 
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Distribuția speciei Bombina bombina 
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Distribuția speciei Hylla arborea 

 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând 
rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 393 
 

 

Distribuția speciei Emys orbicularis 

 
 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând 
rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 394 
 

 
Distribuția speciei Cobitis taenia   
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Distribuția speciei Gobio kessleri 
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Distribuția speciei Rhodeus sericeus amarus 
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Distribuția speciei Umbra krameri   
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Distribuția speciei Zingel zingel 
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Distribuția speciei Alosa immaculata 
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Distribuția speciei Gobio albipinnatus   
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Distribuția speciei Gymnocephalus schraetzer   

 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând 
rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) 

- Raport final  - 

 

 

Pagina 402 
 

 
Distribuția speciei Pelecus cultratus 
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Distribuția speciei Aspius aspius 
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Distribuția speciei Gymnocephalus baloni 
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Distribuția speciei Misgurnus fossilis 
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Distribuția speciei Zingel streber 
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Distribuția speciei Eudontomyzon mariae 


