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1. INTRODUCERE 

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

de păsări 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 ROSPA0055 Lacul Gălățui. 

 
ROSPA0055 Lacul Gălățui a fost declarat prin HG nr. 1284/2007 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 HG 663/2016. 

 
Obiectivul general al prezentului contract rezidă din însuși scopul proiectului. 
 

� Obiectivul general al proiectului vizat este asigurarea stării de conservare favorabila a 
speciilor și habitatelor din 5 situri Natura 2000: ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
(incluzând rezervația naturala IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre 
(incluzând rezervația naturala IV.21 Ostrovul Ciocăneşti), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, 
ROSPA0105 Valea Mostistea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, in cadrul unui proces 
consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și 
informarea/ conştientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării siturilor 
Natura 2000.  

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

”Elaborarea Planului de management pentru 5 situri Natura 2000: ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturala IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 
Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturala IV.21 Ostrovul Ciocăneşti), ROSPA0055 
Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostistea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, in concordanta 
cu legislaţia 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 
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 ROSPA0055 Lacul Gălățui:  găzduiește efective importante ale unor specii 
de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii: a) număr de specii din anexa 1 a 
Directivei Păsări: 16 b) număr de alte specii migratoare, listate in anexele Convenţiei asupra 
speciilor migratoare (Bonn): 61 c) număr de specii periclitate la nivel global: 3. Situl este 
important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Aythya nyroca Ixobrychus 
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minutus Chlidonias hybridus Sterna hirundo Alcedo atthis Botaurus stellaris. Situl este important 
in perioada de migraţie pentru speciile: Pelecanus crispus Ardeola ralloides Phalacrocorax 

pygmaeus Egretta garzetta Egretta alba. Situl este important pentru iernat pentru următoarele 
specii: rate, gâște. In perioada de migraţie situl găzduiește mai mult de 20.000 de exemplare de 
păsări de balta, fiind posibil candidat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform 
următoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C3, C4, C6.; 
Vulnerabilitate: activităţi antropice (cultivarea terenurilor, exploatații piscicole). 
Are o suprafață totală de 814,2 ha și este format din râuri, lacuri (94%), culturi (6%). 
 

 
Figura 1 - Harta localizării sitului ROSPA0055 
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Speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui – Date rezultate în urma 

activităților de teren (octombrie 2017 – martie 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 

Tachybaptus ruficollis 

(Corcodel mic) 
A004 R  754.35 ha 0 2 p buna S P 

Podiceps cristatus 

(Corcodel mare) 
A005 R  754.35 ha 15 30 p buna R P 

Phalacrocorax carbo 

(Cormoran mare) 
A017 C  754.35 ha 30 300 i buna M P 

Pelecanus crispus 

(Pelican creț) 
A020 C  754.35 ha 0 30 i buna S P 

Botaurus stellaris 

(Buhai de baltă) 
A021 R  754.35 ha 2 6 p medie M P 

Ixobrychus minutus 

(Stârc pitic) 
A022 R  19.17 ha 20 30 p medie M P 

Nycticorax nycticorax 

(Stârc de noapte) 
A023 C  754.35 ha 10 20 i buna M P 

Ardeola ralloides 

(Stârc galben) 
A024 C  754.35 ha 5 10 i buna M P 

Egretta garzetta 

(Egretă mică) 
A026 C  754.35 ha 50 100 i buna M P 

Egretta alba (Egretă 

mare) 
A027 C  754.35 ha 10 20 i buna M P 

Ardea cinerea  (Stârc 

cenușiu) 
A028 C  754.35 ha 30 60 i buna M P 

Ciconia ciconia (Barză 

albă) 
A031 R  754.35 ha 7 7 p buna M P 

Cygnus olor (Lebădă 

de vară) 
A036 R  754.35 ha 0 1 p buna S P 

Anser albifrons 

(Gârliță mare) 
A041 C  754.35 ha 500 1000 i medie S P 

Anas crecca (Rață 

mică) 
A052 C  754.35 ha 400 1200 i buna M P 
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Anas platyrhynchos 

(Rață mare) 
A053 R  754.35 ha 4 20 p buna M P 

Anas acuta (Rață 

sulițar) 
A054 C  754.35 ha 10 120 i buna M P 

Anas querquedula 

(Rață cârâitoare) 
A055 R  754.35 ha 3 5 p buna M P 

Anas clypeata (Rață 

lingurar) 
A056 C  754.35 ha 15 70 i buna M P 

Aythya ferina (Rață cu 

cap castaniu) 
A059 R  754.35 ha 5 10 p buna M P 

Aythya nyroca (Rață 

roșie) 
A060 R  754.35 ha 0 1 p buna S P 

Bucephala clangula 

(Rața sunătoare) 
A067 W  754.35 ha 2 6 i medie S P 

Mergus merganser 

(Ferestraș mare) 
A070 W  754.35 ha 8 10 i medie S P 

Circus aeruginosus 

(Erete de stuf) 
A081 R  754.35 ha 4 6 p buna M P 

Accipiter nisus (Uliu 

păsărar) 
A086 W  49.84 ha 2 4 i buna M P 

Buteo buteo (Șorecar 

comun) 
A087 W  49.84 ha 8 14 i buna M P 

Buteo lagopus (Şorecar 

încălțat) 
A088 W  49.84 ha 6 8 i buna M P 

Falco tinnunculus 

(Vânturel roșu) 
A096 R  49.84 ha 3 5 p buna M P 

Falco subbuteo (Șoimul 

rândunelelor) 
A099 R  814.2 ha 0 1 p buna M P 

Coturnix coturnix 

(Prepeliță) 
A113 R  47.87 ha 0 2 p buna S P 

Rallus aquaticus 

(Cârstel de baltă) 
A118 R  19.17 ha 8 12 p medie M P 

Gallinula chloropus 

(Găinușă de baltă) 
A123 R  754.35 ha 4 12 p buna M P 

Fulica atra (Lișiță) A125 R  754.35 ha 5 10 p buna M P 

Vanellus vanellus A142 R  754.35 ha 0 1 p buna S P 
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(Nagâț) 

Gallinago gallinago 

(Becațină comună) 
A153 C  754.35 ha 15 40 i buna S P 

Tringa totanus 

(Fluierar cu picioare 

roșii) 

A162 C  13 ha 5 10 i buna S P 

Tringa nebularia 

(Fluierar cu picioare 

verzi) 

A164 C  13 ha 20 30 i buna S P 

Tringa ochropus 

(Fluierar de zăvoi) 
A165 C  13 ha 5 12 i buna S P 

Actitis hypoleucos 

(Fluierar de munte) 
A168 C  13 ha 8 20 i buna S P 

Larus ridibundus 

(Pescăruș râzător) 

A179 C  754.35 ha 50 200 i buna M P 

A179 R  754.35 ha 0 2 p buna M P 
Sterna hirundo (Chiră 

de baltă) 
A193 R  754.35 ha 20 40 i buna M P 

Chlidonias hybridus 

(Chirighiță cu obraz 

alb) 

A196 R  754.35 ha 15 30 i buna M P 

Chlidonias niger 

(Chirighiță neagră) 
A197 C  754.35 ha 15 30 i buna M P 

Chlidonias leucopterus 

(Chirighiță cu aripi 

albe) 

A198 R  754.35 ha 5 10 i buna M P 

Cuculus canorus (Cuc) A212 R  59.84 ha 2 5 p medie M P 
Alcedo atthis (Pescăraș 

albastru) 
A229 R  754.35 ha 2 8 p medie M P 

Merops apiaster 

(Prigorie) 
A230 R  47.87 ha 20 30 p buna M P 

Alauda arvensis 

(Ciocârlie de câmp) 
A247 R  47.87 ha 2 4 p buna M P 

Riparia riparia (Lăstun 

de mal) 
A249 R  754.35 ha 80 1200 p buna R P 

Hirundo rustica 

(Rândunică) 
A251 R  754.35 ha 40 60 i buna M P 
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Delichon urbicum 

(Lăstun de casă) 
A253 R  754.35 ha 10 20 i buna S P 

Motacilla flava 

(Codobatură galbenă) 
A260 R  47.87 ha 14 30 p buna R P 

Motacilla alba 

(Codobatură albă) 
A262 R  47.87 ha 4 8 p buna M P 

Saxicola rubetra 

(Mărăcinar mare) 
A275 R  47.87 ha 2 4 p medie M P 

Saxicola torquata 

(Mărăcinar negru) 
A276 R  47.87 ha 0 1 p buna M P 

Locustella naevia 

(Grelușel pătat) 
A290 R  0 ha 0 0 p buna S P 

Acrocephalus 

schoenobaenus (Lăcar 

mic) 

A295 R  19.17 ha 30 40 p buna M P 

Acrocephalus palustris 

(Lăcar de mlaștină) 
A296 R  47.87 ha 2 10 p buna S P 

Acrocephalus 

scirpaceus (Lăcar de 

stuf) 

A297 R  19.17 ha 30 40 p buna M P 

Acrocephalus 

arundinaceus (Lăcar 

mare) 

A298 R  19.17 ha 15 28 p buna M P 

Phylloscopus sibilatrix 

(Pitulice sfârietoare) 
A314 C  59.84 ha 10 20 i buna S P 

Phylloscopus collybita 

(Pitulice mică) 
A315 C  59.84 ha 20 30 i buna M P 

Remiz pendulinus 

(Boicuș) 
A336 R  19.17 ha 1 6 p medie M P 

Lanius excubitor 

(Sfrâncioc mare) 
A340 W  59.84 ha 2 4 i medie M P 

Sturnus vulgaris 

(Graur) 
A351 R  59.84 ha 20 30 p buna M P 

Fringilla coelebs 

(Cinteză) 
A359 W  59.84 ha 40 50 i buna M P 

Fringilla montifringilla 

(Cinteză de iarnă) 
A360 W  59.84 ha 30 40 i medie M P 
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Serinus serinus 

(Cănăraș) 
A361 W  59.84 ha 8 10 i medie M P 

Carduelis chloris 

(Florinte) 
A363 W  59.84 ha 180 200 i medie M P 

Carduelis carduelis 

(Sticlete) 
A364 W  59.84 ha 80 100 i medie M P 

Carduelis spinus 

(Scatiu) 
A365 W  59.84 ha 80 100 i medie M P 

Carduelis cannabina 

(Cânepar) 

A366 W  59.84 ha 30 40 i buna M P 

A366 R  59.84 ha 5 8 p buna M P 
Coccothraustes 

coccothraustes 

(Botgros) 

A373 W  59.84 ha 20 30 i medie M P 

Miliaria calandra 

(Presură sură) 

A383 R  59.84 ha 8 20 i buna M P 

A383 W  59.84 ha 40 50 i buna M P 
Phalacrocorax 

pygmeus (Cormoran 

mic) 

A393 C  754.35 ha 60 120 i buna M P 

Larus cachinnans 

(Pescăruș pontic) 
A459 C  754.35 ha 120 400 i buna M P 

 

Explicaţii: Tipul populației în sit: R – în reproducere, C – pasaj, W-iernare;  
                   Unit. măsură: p – perechi, i – indivizi;  
                   Densitate: M – medie, S – scăzută, R – ridicată;  
                   Tip de informații: P – publice, C – confidențiale. 
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Pentru evaluarea speciilor de interes comunitar s-au utilizat metode adecvate, bazate atât 
pe datele existente din bibliografie, cât și pe observațiile și evaluările de pe teren.  

Obiectiv: Inventarierea detaliata a speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 
ROSPA0055 Lacul Gălățui, 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. 
 
 

2. METODOLOGII DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI 

 
Scopul prezentului studiu de inventariere – cartare a speciilor de păsări listate în 

formularul standard a ROSPA0055, este de a obține date actualizate referitoare la mărimea 
populațiilor speciilor de păsări; informații cu privire la estimarea reala a populațiilor speciilor de 
păsări de importanță comunitară și/sau național-; informații cu privire la localizarea populațiilor 
speciilor de păsări de importanță comunitară și/sau națională. Aceste date vor permite 
identificarea zonelor importante pentru aceste specii in 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 in care aceasta a fost identificată. 

 

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 migrația 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; 

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”, 
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coord. Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca; 

12. 
- Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor 
naturale și a florei și faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992; 

13. 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

14. 
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului, privind conservarea 
păsărilor sălbatice; 

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 
 
Metodologia utilizată 

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

Suprafețele minime cercetate, în condițiile zonei vizate, sunt în general dimensionate în 
funcție de biodiversitate /d.p.d.v. vegetal/ zonei, însă nu mai mici de aproximativ 30 ha. Zona se 
cercetează pe baza unei hărți de teren, în care se notează ruta care se parcurge, puncte de 
orientare, cât şi numărul şi specia păsărilor observate.  

Traseul care se cercetează se parcurge de minim 3-5 ori, în timpul fiecărui sezon 
fenologic, recensământul efectuându-se, de regula, în cursul dimineții, la ore aproximativ 
identice, în perioada cântecului cel mai intensiv al masculilor majorității speciilor. Ca număr de 
controale sunt propuse minim 8-10.  

 
Principalul indicator obiectiv și cantitativ pentru evaluarea statutului unei specii într-o 

anumita zona este mărimea populației, respectiv schimbarea mărimii populațiilor. Evaluarea 
speciilor de păsări pentru care a fost desemnată aria naturală protejată, se face folosind metode 
cunoscute, descrise in literatura de specialitate: 

 
Metoda nr. 1:  Metoda traseelor (transectelor) (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 efectuează de-alungul 
traseului opriri intr-un număr finit de puncte, face observaţii si notează in agenda toate speciile 
auzite sau întâlnite de o parte a traseului, precum si frecventa întâlnirii lor. Daca sunt notate si 
pasările identificate si pe cea de-a doua latura a traseului, aceste date vor conta pentru a doua 
numărătoare efectuata pe cea de-a doua latura  la întoarcerea pe acelaşi traseu. 
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Se considera un cuplu depistarea in traseu a unui mascul cântător, sau a unui cuib folosit, 
iar pentru păsări izolate observate se considera 0,5 cupluri. Este de dorit ca numărătorile sa fie 
repetate de mai multe ori, reținând-se sistematic pentru fiecare , indicele cel mai mare obținut la 
oricare dintre trasee/numărătoare, deoarece acesta este cel mai aproape de numărul maxim de 
păsări cuibăritoare. 
 Traseele sunt parcurse întotdeauna la orele dimineții, când exista un maxim al activităţii 
pasărilor (orele 5 – 9). In practica se cunosc doua epoci de cântec intens determinate de decalajul 
fenologic existent intre speciile sedentare care vor avea maximul in perioada dintre sfârşitul lunii 
martie si sfârşitul lunii aprilie si speciile oaspeţi de vara, care vor cânta cu intensitate maxima  
intre începutul lunii mai si jumătatea lunii iunie. Astfel, pentru a obţine o imagine cat mai 
apropiata de adevăr in privinţa speciilor cuibăritoare din zonele cercetate sunt necesare observaţii 
efectuate in intervalele determinate de cele doua perioade. 
            Precizia metodei: Cu ajutorul acestei metode se obțin informaţii destul de precise despre 
numărul de perechi cuibăritoare a speciilor de păsări, dar apar uneori si specii care au scăpat 
inventarierii observatorului. 
 
Metoda nr. 2: Recensământ din puncte fixe (point count) 

Metoda aplicata: Aceasta metoda este folosita pentru recensământul pasărilor de talie 
mica, (ciocănitoarele, păsări cântătoare) si poate fi aplicata atât in pădure cat si pe teren deschis. 
Punctele de observație sunt aşezate într-o reţea dreptunghiulara, unde distanta dintre puncte este 
de 250 m. Acest traseu alcătuit din puncte trebuie parcurs primăvara, intre orele 5 si 9 dimineața, 
când pasările sunt active (si activitatea nu se schimba semnificativ in cursul implementării). In 
fiecare punct vor fi petrecute cinci minute cu observarea vizuala si ascultarea vocalizării sau 
ciocănitului pasărilor. Astfel se vor cunoaște speciile prezente, locația si numărul teritoriilor lor 
(a perechilor cuibăritoare). 

Precizia metodei: Cu ajutorul acestei metode se estimează mărimea populaţiei 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. 
 
Metoda nr. 3: Recensământul păsărilor acvatice din puncte de observare situate la malul 

lacurilor și stufărișurilor 

Metoda aplicată: Această metodă este folosită pentru recensământul speciilor şi 
efectivelor de păsări acvatice de pe lacuri şi malurile acestora. Se aleg puncte de observare pe 
malul lacului, cu vizibilitate ridicată, la o distanţă regulată de 500 m între acestea. Observatorul 
petrece în fiecare punct de observare 10 minute, timp în care observă cu binoclul şi luneta 
păsările acvatice aflate pe apă şi pe mal. Între timp ascultă şi notează şi celelalte specii de păsări 
observate. Desenează pe o hartă tipărită (ortofoto) distribuţia spaţială a păsărilor observate, 
pentru a evita eventuala numărare dublă de pe diferite puncte de observare. 

Între punctele de observare se deplasează pe jos, notând fiecare pasăre nouă observată. 
Această metodă nu are restricţii referitoare la orele când se implementează. 

Dacă asemănător acestei metode, punctele de observare sunt aşezate la marginea 
stufărişurilor, metoda este adecvată şi pentru evaluarea stârcului pitic (Ixobrychus minutus) şi 
buhaiului de baltă (Botaurus stellaris). În acest caz observațiile trebuie făcute dimineața devreme 
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(între orele 5-9). Aceste două specii fiind păsări mai greu de observat, detectabilitatea lor poate fi 
mărită cu difuzarea de pe audioplayer a sunetelor specifice.) 

Precizia metodei: Metodă foarte precisă, rezultatele obţinute cu această metodă sunt 
numerele absolute ale păsărilor aflate pe lacul respectiv.  

Grupurile ţintă: Această metodă se poate folosi atât pentru avifauna acvatică 
cuibăritoare, cât şi pentru cea aflată în migraţie şi iernare. Grupurile ţintă sunt: predominant 
Anseriformes, Ciconiiformes şi Charadriiformes (raţe, gâşte, stârci, egrete, fluierari, pescăruşi, 
ploieri, prundăraşi, stârc pitic, buhai de baltă, etc.).  
 

Metoda nr. 4: Metoda estimării pasărilor nocturne si acelor care vocalizează noaptea 

Metoda se bazează pe notarea glasurilor de chemare a pasărilor nocturne sau a celor care 
vocalizează noaptea, in special pe perioada de reproducere, din care se apreciază numărul relativ 
al perechilor cuibăritoare. Se pretează la inventarierea speciilor de păsări deosebit de retrase 
(creșteți, buhă, huhurez, etc).  

Pentru folosirea acestei metode se stabileşte in prealabil un areal pretabil pentru 
cercetarea acestor specii si se trece la împărțirea lui in benzi de lungimi de 300 – 500 m, trasee ce 
vor fi parcurse pe timp de noapte. Numărul masculilor cântători ne arata numărul perechilor 
cuibăritoare din zona respectiva. 
            Precizia metodei: Rezultatele obţinute se pot corobora cu observațiile efectuate pe 
timpul zilei, astfel obţinându-se o imagine fidela a unei comunităţi de păsări dintr-un ecosistem. 
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3. REZULTATE FINALE ALE ACTIVITĂȚILOR DE INVENTARIERE ȘI 

CARTARE 

 

1307  Tachybaptus ruficollis 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1307, Cod Natura 2000 A004 
2 Denumirea 

ştiinţifică  
Tachybaptus ruficollis 

3 Denumirea 
populară 

Corcodel mic 

4 Descrierea speciei  Pe toată durata anului îi sunt caracteristice penajul aproape uniform 
colorat și dimensiunile mici. Obrajii, bărbia și partea anterioară a 
gâtului sunt roșii-maronii în penajul de vară. La baza ciocului prezintă 
o pată viu colorată galben-albicioasă. În sezonul de iarnă, penajul maro-
cenușiu al masculului se intensifică, iar pata de la baza ciocului nu mai 
este atât de evidentă. Femela are penajul mai șters cu o culoare 
specifică cenușie, cu maro pe spate. Se hrănește în special cu pești de 
talie mică, dar poate prinde și insecte acvatice sau culege semințe de 
plante acvatice. Lungimea corpului este de 25-27 cm, iar anvergura 
aripilor este de 35-40 cm, cu o masă corporală de 200-250 g.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Împerecherea este monogamă, perechile formându-se pe toată durata 
perioadei de cuibărit, existând cazuri și pe perioade mai lungi dacă 
perechea folosește același teritoriu. Formarea perechilor începe spre 
sfârșitul verii, odată cu năpârlirea. Majoritatea ajung în teritoriile de 
cuibărit deja în perechi la începutul perioadei de migrație, care are loc 
în lunile februarie–aprilie. Cuibărește de obicei în perechi solitare. 
Cuibul este format din plante acvatice plutitoare, ancorat de vegetația 
emergentă, crengi scufundate sau tufișuri de la marginea lacurilor cu 
apă puțin adâncă. Ponta este de 4-6 ouă care sunt depuse în lunile mai-
iunie, incubația fiind de 20-21 de zile. Ambii parteneri clocesc ouăle și 
apără cuibul de eventuali prădători. Puii sunt hrăniți de ambii părinți, 
iar după 2-3 zile părăsesc cuibul împreună cu adulții, sub aripile 
acestora sau pe spatele lor. Penele se dezvoltă complet la 44-48 de zile 
de la eclozare. Puii devin independent după 30-40 de zile de la 
dezvoltarea penajului. 

6 Cerinţe de habitat Specia este întâlnită într-o mare varietate de tipuri de habitate acvatice 
mici și cu adâncimi de până la 1 m, care au vegetație bogată și o 
densitate mare de nevertebrate acvatice. Totodată, u sunt preferate de 
specie habitatele acvatice care au pești răpitori mari. Habitatele propice 
pentru corcodelul mic includ lacuri mici, heleșteie, golfuri ale zonelor 
cu luciu mare de apă, dar care au malurile acoperite de vegetație, lacuri 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 16 
 

alcaline sau saline și de acumulare, râuri încet curgătoare, canale, 
meandre inundate, lagune costiere, zone inundabile sezoniere, mlaștini, 
lacuri din balastiere și chiar culturi de orez. În România specia este 
întâlnită preponderent în Delta Dunării și pe apele interioare mici, 
precum heleșteiele și bazine piscicole; iarna este comună pe lacuri cu 
deschidere mare și poate fi observată ocazional de-a lungul coastei 
Mării Negre, în golfuri protejate de acțiunea valurilor mari.  

7 Fotografii 

 
Tachybaptus ruficollis (Foto: Szabó József Iosif) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Tachybaptus ruficollis 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Corcodelul mic poate fi întâlnit într-o gamă largă de habitate 
acvatice, totuși, preferă zonele puțin adânci bogate în vegetație. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
Uneori poate fi și cuibăritor. 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită foarte rar în sit, poate cuibări în golful nord-
estic al lacului..  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1226  Podiceps cristatus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1226, Cod Natura 2000 A005 
2 Denumirea 

ştiinţifică  
Podiceps cristatus 

3 Denumirea 
populară 

Corcodel mare 

4 Descrierea speciei  Penajul de vară al masculului este de culoare maro-cenușiu pe spate, cu 
gâtul alb, iar pe cap prezintă două gulere ruginii cu negru pe obraji și 
două moțuri negre pe partea superioară. Femela are același penaj ca și 
masculul în perioada de vară, iar iarna, cele două moțuri și gulerele 
dispar, penajul devenind cenușiu pe spate și pe partea dorsală a gâtului, 
cu fruntea și ceafa negre. Se hrănesc în special cu pești de dimensiuni 
medii, dar dieta poate include și insecte, crustacee, moluște, amfibieni și 
larve de nevertebrate. Lungimea corpului este de 46-61 cm, iar anvergura 
aripilor este de 59-73 cm, cu o masă corporală de 800-1490 g. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Este o specie monogamă, perechile menţinând- se un sezon de cuibărit, 
existând cazuri și pe perioade mai lungi dacă perechea folosește același 
teritoriu. Jocurile nupțiale sunt foarte animate, mimând simularea 
curățirii penelor, scuturarea capului, prezentarea materialului de cuib etc., 
la care uneori participă mai multe păsări. Cuibărește de obicei în perechi 
solitare, însă au fost semnalate și colonii de peste 20 de cuiburi între care 
a existat o distanță de 20-25 m. Cuibul este format din plante acvatice 
plutitoare și este ancorat de vegetația emergentă. Ponta este formată din 
3-6 ouă care sunt depuse în lunile mai-iunie, incubația fiind de 21-29 de 
zile și fiind asigurată de ambii parteneri. Când pleacă de pe cuib, ei 
acoperă ouăle cu vegetație în descompunere, pentru a le păstra 
temperatura. Puii ies pe rând și înoată sau se scufundă încă din prima zi, 
fiind îngrijiți de părinți până la vârsta de 10-11 săptămâni. Pe timp 
nefavorabil puii pot fi purtați pe spate de părinți, iar în caz de pericol 
aceștia pot intra în imersie cu tot cu pui. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie parțial migratoare, care cuibărește într-o mare varietate de 
tipuri de habitate acvatice, cum sunt lacurile cu apă dulce sau salmastră 
cu vegetație emersă și submerse abundentă, preferând și apele eutrofizate 
și pe cele nonacide, care au substrat mâlos sau nisipos și maluri mai mult 
sau mai puțin abrupte. În general, preferă habitatele acvatice care au 
adâncimi de până la 5 m și o suprafață mare a luciului de apă. În timpul 
iernilor este o specie comună pe lacuri cu deschidere mare, unde apa nu 
îngheață, și poate fi observată doar ocazional de-a lungul coastei 
habitatelor marine, în estuare sau golfuri protejate de acțiunea valurilor 
mari. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 18 
 

7 Fotografii 

     
Podiceps cristatus (Foto: Fuciu Cătălin) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Podiceps cristatus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele acvatice de apă dulce, bogate în vegetație.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

larg răspândit 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită frecvent în sit pe toată suprafaţa lacului, unde 
este și cuibăritor. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1200  Phalacrocorax carbo 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1200, Cod Natura 2000 A017 
2 Denumirea ştiinţifică  Phalacrocorax carbo 

3 Denumirea populară Cormoran mare 
4 Descrierea speciei  Penajul este complet negru, excepție face ciocul ascuțit asemănător 
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păsărilor de pradă de culoare galbenă și pata albă de la baza ciocului, 
care se întinde pe obraz. Ochii sunt de culoare galbenă cu pupila 
neagră evidentă. Forma corpului este alungită pentru a ajuta pasărea 
la înotul subacvatic. Peștele îl capturează exclusiv prin scufundare. 
Lungimea corpului este de 84-90 cm, iar anvergura aripilor este de 
130-160 cm, cu o masă corporală de 2,6-3,7 kg.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Împerecherea este monogamă, perechile formându-se pe un sezon de 
reproducere, existând cazuri și pe perioade mai lungi dacă perechea 
folosește același teritoriu, revenind la vechile lor cuiburi, situate pe 
arborii de pe ostroave, din păduri inundabile sau direct pe stuf. 
Cuibărește adesea în colonii mixte de până la 400 de cuiburi, 
împreună cu alte specii de păsări (stârci sau cormorani mici). Jocurile 
nupțiale au loc pe cuib, chiar dacă acesta nu este gata. Cuibul este 
făcut din rămurele, plante și ierburi uscate, toate acestea fiind 
cimentate cu excrementele păsărilor. Pe același arbore pot exista până 
la 15 cuiburi, aceștia fiind complet desfrunziți și dezgoliți de scoarță 
din cauza excrementelor corozive. Ponta este formată din 4-7 ouă, 
care sunt depuse în lunile mai– iunie, incubația durând 23-30 de zile. 
Ambii parteneri clocesc și apără cuibul de prădători. Puii sunt hrăniți 
la început cu pește digerat, apoi cu pește regurgitat, de 3-5 ori pe zi. 
Puii încep să se cațăre pe crengile arborelui la vârsta de 35 de zile; ei 
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 Specia frecventează atât habitatele costiere, cât și zonele umede, 
interioare. În mediul marin este întâlnit în zonele de coastă protejate, 
precum estuare, lacuri salmastre, lagune, păduri inundabile, delte și 
golfuri. Habitatele cu apă dulce sunt reprezentate de lacuri, râuri, 
zone inundate, mlaștini cu ochiuri de apă, iazuri piscicole etc 

7 Fotografii 

 
Phalacrocorax carbo (Foto: Szabó József) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Phalacrocorax carbo 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie care preferă habitatele acvatice din zonele costiere precum și 
zonele umede interioare. Habitatele cu apă dulce sunt reprezentate de 
lacuri, râuri, zone inundate, mlaștini cu ochiuri de apă, iazuri piscicole 
etc 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită frecvent pe toată suprafaţa sitului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1190  Pelecanus crispus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1190, Cod Natura 2000 A020 
2 Denumirea ştiinţifică  Pelecanus crispus 
3 Denumirea populară Pelican creț 
4 Descrierea speciei  Pelicanul creţ este ruda apropiata a Marelui Pelican Alb (pelicanul 

comun). Este doar cu puţin mai mare decât 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 pasările foarte bătrâne atinge o 
lungime de 14 – 16 cm, iar “gușa care atârna de cioc” se colorează 
intens in roşu 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 
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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: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Pelecanus crispus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie cu preferință ridicată pentru habitatele acvatice dulcicole, dar 
poate fi întâlnită și în lagunele de coastă și estuare, delte etc. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 
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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] 

Specia nu a fost observată în sit. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
914  Botaurus stellaris 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 914, Cod Natura 2000 A021 
2 Denumirea ştiinţifică  Botaurus stellaris 
3 Denumirea populară Buhai de baltă 
4 Descrierea speciei  Adulţii au o lungime a corpului de 69 – 81 cm, fiind ceva mai mari 

decât o găină domestica, cu o greutate de circa 1.350 g. Anvergura 
aripilor este cuprinsa intre 100 – 130 cm. Adulţii au înfățişare 
similara. Coloritul general este galben cărămiziu cu striații negre. Se 
hrănește cu peşti, insecte acvatice, broaște, lipitori si chiar șoareci. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere 

a puilor.  

Este poligam, masculul fiind deseori observat în prezenţa mai multor 
femele. Sezonul de reproducere începe devreme, imediat după 
dezgheț, 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 preferință 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 
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zone deschise și acoperite de apă mai adâncă pe timpul sezonului 
uscat al perioadei de cuibărire. 

7 Fotografii 

                   
                        Botaurus stellaris Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Botaurus stellaris 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie care utilizează stufărișurile și uneori malurile bogate în 
vegetație palustră înaltă. Au fost auzite mai multe exemplare în 
timpul aplicării metodologiilor de inventariere. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Buhaiul de baltă a fost identificat doar pe baza sunetelor, de mai 
multe ori în urma aplicării metodologiilor. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
 
 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 24 
 

1090  Ixobrychus minutus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 1090, Cod Natura 2000 A022 

2 Denumirea ştiinţifică  Ixobrychus minutus 
3 Denumirea populară Stârc pitic 
4 Descrierea speciei  Adulţii au o lungime a corpului de 33 – 58 cm, fiind ceva mai mici 

decât găinușa de baltă și au o greutate de 140 – 150 g. Anvergura 
aripilor este cuprinsa intre 49 – 58 cm. Adulţii au înfățişare diferita. 
Femela are pe spate o culoare maronie cu striații negre, comparativ cu 
masculul care este negru pe spate. Se hrănește cu peștișori, broaște, 
insecte acvatice și larvele acestora, uneori si puișori ale altor specii de 
păsări ce trăiesc 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 forma unei farfurii puţin adânci și este alcătuit 
din trestie, papură și alte resturi vegetale, participă de obicei cei doi 
părinți. Femela depune în a doua parte a lunii mai 5-7 ouă culoare 
albicioasă, mată, cu tente albăstrui-verzui, cu o dimensiune medie de 
37,3 x 26,6 mm. Dacă există condiții favorabile, perechea depune o a 
doua pontă, în luna iunie. Incubația este asigurată de ambii părinți. 
După 16-19 zile puii eclozează și rămân în cuib o perioadă de 7-9 zile, 
fiind hrăniți 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 habitate specifice 
zonelor umede, cu stufăriș și luciu de apă, fiind întâlnit cu 
predominanță 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. 
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7 Fotografii 

              
                    Ixobrychus minutus Foto: Szabó József Iosif 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ixobrychus minutus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele acvatice de apă dulce cu stufăriș.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

larg răspândit 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia are o distribuție largă în sit, cuibăritoare în zonele cu suprafaţă 
mai mare de stuf.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1162  Nycticorax nycticorax 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 1162, Cod Natura 2000 A023 

2 Denumirea ştiinţifică  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. Adulţii au o înfățişare 
similara. In partea posterioara a capului au 3 - 4 pene albe, înguste, 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 adulţilor. Se hrănește mai ales cu peşti la care se adaugă larve de 
insecte, mormoloci, lipitori si chiar șoareci. 

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 
hrăniți de ambii părinți până devin  independenți 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 nycticora  Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Nycticorax nycticorax 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în sit în timpul pasajului. Folosește în general zonele 
acvatice de mică adâncime și prezintă o preferință ridicată pentru 
malurile bogate în vegetație palustră. A fost observat de mai multe ori în 
sit, în timpul aplicări metodologiilor.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Comună, în timpul pasajului 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Stârcul de noapte a fost observat de câteva ori pe malul lacului cu 
vegetație arboricolă.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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903  Ardeola ralloides 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 903, Cod Natura 2000 A024 

2 Denumirea 
ştiinţifică  

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. Adulţii au o înfățişare similara. 
Culoarea caracteristica galben maronie a penajului este vizibila atunci 
când sunt aşezaţi. In zbor apar complet albi. In partea posterioara a 
capului au in perioada cuibăritului câteva pene lungi. Se hrănesc cu 
peștișori, broaște, 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, albastră-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 
nemișcați 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 capturați în apă puţin 
adâncă. Își caută hrana mai ales la amurg. 
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7 Fotografii 

              
                              Ardeola ralloides Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ardeola ralloides 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în sit în timpul pasajului. Folosește în general zonele 
acvatice de mică adâncime și prezintă o preferință ridicată pentru 
malurile bogate în vegetație palustră. A fost observat de mai multe ori 
în sit, în timpul aplicări metodologiilor.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Comună, în timpul pasajului 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Stârcul galben a fost observat de câteva ori, în zona de mal acoperit cu 
vegetație palustră, al lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1016  Egretta garzetta 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 1016, Cod Natura 2000 A026 

2 Denumirea ştiinţifică  Egretta garzetta 

3 Denumirea populară Egretă mică 
4 Descrierea speciei  Este zvelta si eleganta, cu o lungime a corpului de 55 – 65 cm si o 

greutate de 350 – 550 g, fiind ca dimensiuni asemănătoare cu stârcul de 
cireada (Bubulcus ibis). Anvergura aripilor este cuprinsa intre 88 – 106 
cm. Adulţii au înfățişare similara. Penajul este complet alb. Degetele 
galbene ce contrastează cu picioarele negre si ciocul negru sunt 
semnele distinctive care o deosebesc de egreta mare. In partea 
posterioara a capului are 2 - 3 pene ornamentale lungi si înguste. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Oaspete de vară la noi în țară, sosește la începutul lunii aprilie din 
cartierele de iernare. Își amplasează cuibul, construit din crengi și stuf, 
pe sălcii și uneori în stuf sau lăstărișuri dese din apropierea bălților. La 
construirea cuibului participă cei doi părinți. Cuiburile din colonii sunt 
plasate la o distanță de 1-4 m unul de altul (câteodată această distanță 
fiind chiar sub 1 m). Femela depune 3-4 ouă de culoare verzuie în 
perioada cuprinsă între a doua jumătate a lunii mai și prima jumătate a 
lunii iunie. Dimensiunea unui ou este de 46,54 x 33,67 mm. Incubația 
care durează 21-25 de zile este asigurată de ambii părinți. Puii rămân în 
cuib în jur de 30 de zile și îl părăsesc înainte de a putea zbura, 
cățărându-se cu multă abilitate printre crengi. 

6 Cerinţe de habitat Preferă zonele mlăștinoase, delte și bălți, cu pâlcuri de copaci necesare 
cuibăritului. 

7 Fotografii 

          
                       Egretta garzetta Foto: Szabó József Iosif 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Egretta garzetta 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Are o preferință ridicată pentru zonele mlăștinoase. În sit a fost 
observată de mai multe ori, hrănindu-se pe malul lacului.. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia fost observat de câteva ori pe malul lacului.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

1015  Egretta alba 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 1015, Cod Natura 2000 A027 

2 Denumirea ştiinţifică  Egretta alba 

3 Denumirea populară Egretă mare 
4 Descrierea speciei  Egreta mare este o specie caracteristică zonelor umede cu pâlcuri de 

sălcii. Lungimea corpului este de 85-100 cm şi greutatea de 950 g, fiind 
ca dimensiuni asemănătoare cu stârcul cenuşiu ( Ardea cinerea ). 
Anvergura aripilor este cuprinsă între 145-170 cm. Adulţii au înfățişare 
similară. Penajul este complet alb. Picioarele au culoare neagră iar 
ciocul este galben. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Cuibărește preponderent în stufărișuri inundate, la înălţime mică, însă 
uneori și pe sălcii joase sau alţi copaci, în colonii puţin numeroase cu 
cuiburi dispersate, uneori alăturate altor colonii de stârci. La construirea 
cuibului, alcătuit din crengi și stuf, participă cei doi părinți. Femela 
depune 3-5 ouă în perioada cuprinsă între a doua jumătate a lunii aprilie 
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și începutul lunii iunie, cu o dimensiune medie de 65,2 x 46,13 mm. 
Incubația este asigurată de ambii părinți. După 25-27 de zile puii 
eclozează și rămân în cuib în jur de 30 de zile, dar continuă să fie 
hrăniți de părinți până la 42 de zile, când devin complet independenți 
de aceștia. 

6 Cerinţe de habitat Preferă bălţile și zonele umede pe suprafeţe întinse, cu stufărișuri, 
pajiști inundate, canale, heleșteie etc. Se hrănește în ape puţin adânci în 
zone inundate cu vegetaţie bogată, mlaștini, pe malurile apelor, ale 
canalelor.  

7 Fotografii 

 
                         Egretta alba Foto: Szabó József Iosif 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Egretta alba 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Are o preferință ridicată pentru zonele mlăștinoase. În sit a fost 
observată de mai multe ori, hrănindu-se pe malul lacului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată de câteva ori pe malul lacului.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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900  Ardea cinerea 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 900, Cod Natura 2000 A028 
2 Denumirea ştiinţifică  Ardea cinerea 
3 Denumirea populară Stârc cenușiu 
4 Descrierea speciei  Cel mai mare stârc din Europa măsoară 84-102 cm in lungime 

corporala, cu gatul întins. Are o anvergura de 155-175 cm si o masa 
corporala medie de 1,5 kilograme. Masculul si femela seamănă foarte 
bine, cu gatul lung, cioc puternic si picioare lungi si galbene. Capul si 
gatul albe contrastează puternic cu aripile gri. Adulţii au o pana neagra 
pe ceafa. Se hrănesc cu peşti, amfibieni, mamifere mici si păsări. 
Vânează in apa mica, aşteaptă nemișcat si îşi urmăreşte prada pe care o 
străpunge cu ciocul ascuțit. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Cuibărește preferențial 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 excepțional pe structuri 
artificiale sau chiar pe sol. Poate reutiliza cuibul din anii precedenți. 
Cuibărește în colonii simple sau mixte cu alte specii de stârci. 
Ponta de 3-5 ouă este depusă la sfârșitul lunii martie şi este incubată de 
ambii adulți. Mărimea medie a unui ou este de 61 x 43 mm. Clocitul 
durează între 25 şi 26 de zile, şi ambii părinți clocesc ouăle. 
Cei doi hrănesc puii cu peşte regurgitat până când aceştia vor zbura din 
cuib la 42-55 de zile de la eclozare. Depun ouă o singură dată pe an, 
dar, dacă ponta este distrusă, deseori depun şi al doilea rând de ouă. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie caracteristică unei varietăți mari de habitate ce includ ape 
dulci (lacuri mari, heleșteie, râuri și alte cursuri de apă etc.) respectiv și 
arbori, utilizând arborii mai frecvent decât alte specii de stârci. Se 
hrănește pe malurile lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști 
inundate etc. și cuibărește cel mai frecvent în coronamentul copacilor. 
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7 Fotografii 

                 
                            Ardea cinerea Foto: Szabó József 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ardea cinerea 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă bălțile și zonele umede pe suprafețe întinse. A fost 
observată în repetate ori hrănindu-se în interiorul sitului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observat de mai multe ori pe malul lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
969  Ciconia ciconia 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 969, Cod Natura 2000 A031 
2 Denumirea ştiinţifică  Ciconia ciconia 

3 Denumirea populară Barză albă 
4 Descrierea speciei  Barza albă este o specie de talie mare cu o lungime a corpului de 100 – 
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102 cm și o anvergură de 155 – 165 cm. Greutatea corpului este 
cuprinsă între 2.3 – 4.4 kg. Această specie nu poate fi confundată, are 
gât și picioare lungi. Picioarele și ciocul sunt de culoare roșie. Coloritul 
penajul este preponderent alb, excepție fac remigele care sunt de 
culoare neagră. Văzută de la distanță poate fi confundată cu pelicanul 
comun, totuși gâtul lung este un caracter forte. Juvenilii au picioarele 
rozalii și ciocul roșu cu vârful negricios.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Specie monogamă, cuibul construit anii precedenți este folosit pentru 
mai mulți ani. De regulă, la începutul lunii martie sosește la cuib 
masculul și apără cuibul până ajunge și femela. Cuibul este amplasat 
cel mai frecvent pe stâlpii rețelelor de medie tensiune, dar și pe 
acoperișurile caselor. Este alcătuit din crengi fixate cu pământ iar în 
interior este căptușit cu mușchi și resturi vegetale.  Cuibul poate atinge 
dimensiuni mari (1.5 m diametru și chiar 1 – 2 m înălțime).  În mod 
normal masculul aduce materiale iar femela se ocupă cu așezatul 
acestora. Femela depune 3 – 4 ouă în perioada cuprinsă între începutul 
lunii aprilie și a doua jumătate a lunii mai. Incubația este asigurată de 
ambii parteneri, totuși, pe timp de noapte doar femela stă pe ouă. 
Incubația durează 33 – 34 de zile. O dată eclozați puii sunt hrăniți de 
părinți timp de 53 – 55 de zile.  

6 Cerinţe de habitat Barza albă este o specie asociată cu zonele deschise, în general umede 
de unde își poate procura cu ușurință hrana. Astfel poate fi întâlnită în 
apropierea habitatelor acvatice, pășuni, fânețe, culturi agricole, mlaștini 
etc. Cuibărește  pe un număr mare de construcții umane. Cea mai mare 
înălțime unde a fost dovedită cuibărirea acestei specii este în Caucaz, la 
aproximativ 3.500 de m. 

7 Fotografii 

              
                           Ciconia ciconia Foto: Fuciu Cătălin 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ciconia ciconia 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă zonele deschise, umede, de unde își poate procura hrana 
cu ușurință.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
Cuibărește în vecinătatea sitului. 

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] 

Specia cuibăreşte în localităţile din apropierea lacului. Au fost 
identificate 7 cuiburi de barză albă, 3 în comuna Rasa, 2 în 
Independenta si 2 în comuna Galatui. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

1004 Cygnus olor 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1005, Cod Natura 2000 A036 
2 Denumirea ştiinţifică  Cygnus olor 

3 Denumirea populară Lebădă de vară 
4 Descrierea speciei  Lebăda de  vară este o specie de talie mare cu o lungime a corpului de 

125  – 160  cm și o anvergură de 200 – 240 cm. Greutatea corporală 
este cuprinsă între 6600 de grame și 15.000 de grame. Penaj alb, gât 
foarte lung, cap mic. Coada este relative lungă și ascuțită, acesta fiind 
un caracter util pentru a o diferenția de lebăda de iarnă și lebăda mica. 
Ciocul este roșu – portocaliu u un cucui în frunte. Nările și ongletul 
sunt negre. De regulă gâtul este ținut drept iar când înoată în forma 
literei S. Nu există dimorfism sexual pronunțat, totuși masculul este 
mai mare și prezintă o protuberanță, mai mare deasupra ciocului. În 
special în perioada de cuibărit, culoarea ciocului este portocaliu mai 
intens. Juvenilii sunt gri – maroniu, cu o nuanță rozie. Ciocul este la 
început gri închis, apoi gri – roziu, fără protuberanță. Se deosebește 
de juvenilul lebedei de iarnă printr-un aspect mai închis.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Lebăda de vară este o specie monogamă, o dată formată perechea 
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aceasta rămâne împreună pe toată durata vieții. Cuibărește în stufăriș, 
pe plauri sau uneori pe solul unor insule lagunare cu vegetație bine 
dezvoltată. Cuiburile sunt masive, construite din crace și stuf. Sunt 
teritoriale în perioada de cuibărit și prezintă frecvent un 
comportament agresiv față de alte specii aflate în preajmă. De regulă 
ponta este formată din 5 – 8 ouă . Incubația durează 35 – 41 de zile și 
este asigurată de ambii parteneri.  Puii sunt nidifugi, o dată eclozați, 
aceştia își urează părinții în apă. Devin independenți după 120 – 150 
de zile, timp în care stau în compania părinților.  

6 Cerinţe de habitat Este o specie cu preferințe ridicate pentru zonele umede, întinse, cu 
vegetație emergentă bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafețe 
mari, libere sau heleșteie, bălți în luncile râurilor, brațe moarte, 
lagune etc. Este prezentă de asemenea și în multe habitate acvatice 
transformate prin activități antropice, inclusiv parcuri cu bazine mari 
sau lacuri de acumulare.  

7 Fotografii 

       
                             Cygnus olor Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Cygnus olor 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă o gamă largă de  habitate acvatice. Prezintă o afinitate 
pentru lacurile cu vegetație emergentă bogată.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 
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8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia nu fost întâlnită în sit. Poate apărea ocazional pe lac.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 

873 Anser albifrons 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 873, Cod Natura 2000 A041 

2 Denumirea 
ştiinţifică  

Anser albifrons 

3 Denumirea 
populară 

Gârliță mare 

4 Descrierea speciei  Gâscă de talie medie cu o lungime a corpului de 65 – 86  cm și o 
anvergură de 130 - 165  cm. Are un gât relativ scurt și compact, 
picioarele sunt portocalii. Caracteristic speciei este penajul alb din 
jurul ciocului și prezintă pete mari, alungite, de culoare neagră pe 
abdomen. Nu prezintă inel orbital; ciocul este mare,  gros, iar albul 
de-l înconjoară de regulă nu depășește fruntea , apărând ca o bandă 
albă din vedere laterală.  Subspecia flavirostris este ușor mai mare cu 
gât mai lung, cioc mai solid, galben rozalia și penaj în general mai 
întunecat, de regulă pe piept. Juvenilii nu prezintă penaj alb la baza 
ciocului și nici pete negre pe abdomen. Ciocul are o nuanță  roz – 
ștearsă cu ongletul negru.  Poate fi confundat de la distanță cu gâsca 
de semănătură , dar diferă de aceasta prin penajul închis de la baza 
ciocului  și de pe frunte, în contrast cu obrajii deschiși; de asemenea 
vârfurile albe ale penelor de pe spate mai puțin vizibile, iar baza 
mandibulei inferioare nu este negru intens. 

5 Perioade critice Specie întâlnită pe teritoriul țării noastre doar în pasaj și pe 

timp de iarnă. 
6 Cerinţe de habitat Cuibărește în zone deschise de tundră, mlaștini bogate în vegetație, 

lacuri și lagune. Pe timp de iarnă folosește pajiștile și terenurile 
agricole din zone joase aflate în apropierea habitatelor acvatice. De 
asemenea poate fi întâlnită în mlaștini, câmpii inundate, golfuri 
adăpostite, estuare și delte.  
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7 Fotografii 

               
                            Anser albifrons Foto: Szabó József 

 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anser albifrons 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În urma aplicării metodologiilor, specia nu a fost observată în sit. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  rară 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Gârlița mare nu a fost observată în sit.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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867  Anas crecca 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 867, Cod Natura 2000 A052 
2 Denumirea ştiinţifică  Anas crecca 
3 Denumirea populară Rață mică 
4 Descrierea speciei  Rata mica este o specie cu o răspândire foarte larga, arealul ei cuprinde 

toata Europa, America de Nord si Asia. Cuibăreşte in partea nordica si 
temperata a arealului. In Romania, poate fi întâlnita in special in pasaj si 
perioada de iarna, într-o varietate de habitate acvatice: ape costiere de 
mica adâncime, lacuri naturale si artificiale, iazuri, estuare, delte, lagune 
si mlaştini. In perioada de cuibărit exista populaţii 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. Migrația de toamnă începe din luna iulie pentru 
exemplarele care nu au reușit să se reproducă 
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: Szabó József Iosif 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anas crecca 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în pasaj, cu preferință ridicată pentru zone costiere, 
delte, estuare, terenuri inundate, lagune și lacuri cu vegetație bogată. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă izolată 
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[spaţial] 
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] 

Specia este întâlnită frecvent în perioada pasajului pe toată suprafaţa 
lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

869 Anas platyrhynchos 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 869, Cod Natura 2000 A053 
2 Denumirea ştiinţifică  Anas platyrhynchos 

3 Denumirea populară Rață mare 
4 Descrierea speciei  Specie de rață de talie mare cu corp îndesat, cap și cioc mari iar coada 

este scurtă. În zbor are un aspect greoi , aripi late în special la bază, și 
rotunjite la vârf, cu bătăi nu foarte dese ca frecvență.  Adesea este uşor 
de recunoscut după formă, mărime, și oglinda de-un albastru închis 
mărginită cu alb. Masculul adult cuibăritor are capul verde metalizat, 
colier alb, piept maro – purpuriu , restul corpului fiind predominant gri  
deschis, posteriorul negru, penele centrale codale încovoiate , ciocul 
uniform galben șters. Femela adultă este maronie, brăzdată cu negru , 
creștetul și dunga de peste ochi sunt întunecate., încadrând sprânceana 
care apare deschisă. Ciocul este portocaliu cu negru pe culmen, ce 
coboară spre partea centrală . Penele codale marginale sunt alb – 
gălbui murdar . În zbor de regulă se observă abdomenul pe jumătate 
întunecat și subalarele alburii. Masculul adult în penaj de eclipsă este 
asemănător cu femela , dar ciocul este galben uniform , pieptul are o 
tentă ruginie și este mai puțin brăzdat cu negru iar capul prezintă un 
colorit mai pal, fiind contrastant cu gâtul. Juvenilul este foarte 
asemănător cu femela.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Perioada de reproducere începe destul de devreme, de regulă în 
februarie – iunie depinzând de latitudine, astfel, în Bavaria femelele 
depun ouăle în februarie, în Finlanda depun în mai,  în nord – vestul 
Indiei depun la începutul lunii iunie. Perechile sunt stabilite încă din 
migrația de toamnă sau în cartierele de iernare. De regulă cuibăresc 
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separat, totuși se cunosc situații când formează și colonii. Cuibăresc pe 
sol, în vegetație deasă , sub bolovan sau lemne căzute sau la baza 
tufelor. De asemenea sunt frecvente cazurile când cuibărește pe plauri 
sau în stufăriș. După împerechere, masculul părăsește femela și se 
adaugă altor grupuri, alcătuite doar din masculi.  Ponta este alcătuită 
din 8 – 14 ouă verzui sau albăstrui – verzui care sunt incubate de 27 – 
28 de zile. În caz că prima pontă este distrusă, de regulă depun o a 2 a 
pontă dar mai mică, alcătuită doar din 6- 8 ouă. Perioada de 
reproducere este foarte solicitantă astfel că, habitatele liniștite cu hrană 
abundentă sunt esențiale. Puii sunt nidifugi, imediat după eclozare 
urmăresc femela în apă. Ei se ot hrăni singuri , totuși, sunt dependenți 
de părinți până la vârsta de 7 – 8 săptămâni, perioadă în care sunt deja 
capabili de zbor.  

6 Cerinţe de habitat Rața mare este o specie care se adaptează cu ușurință la orice fel de 
habitat din zonele de tundră până în cele tropicale sau subtropicale, 
habitate ce cuprind ape încet curgătoare sau stătătoare relativ 
adăpostite, estuare și delte, lagune, coaste maritime unde apa este de 
mică adâncime, lacuri, râuri, iazuri și bălți. Are o preferință pentru 
apele de mică adâncime cu plante submerse și emersă dar și 
înconjurate cu vegetație înaltă. De regulă evită apele adânci sau 
puternic expuse.  

7 Fotografii 

                   
                    Anas platyrhynchos Foto: Fuciu Cătălin 

 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anas platyrhynchos 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în tot timpul anului, în habitate diverse. Efectivele pot 
crește semnificativ în pasaj și pe timpul iernii.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

rezidentă 
 

4 Statutul de prezenţă Larg răspândită 
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[spaţial] 
5 Statutul de prezenţă 

[management] 
nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată regulat pe toată suprafaţa lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
864   Anas acuta 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 864, Cod Natura 2000 A054 
2 Denumirea ştiinţifică  Anas acuta 

3 Denumirea populară Rață sulițar 
4 Descrierea speciei  Specie de rață de dimensiuni medii spre mari ce se hrănește la suprafața 

apei. Ușor de recunoscut după corpul zvelt cu aripi lungi și subțiri cu 
coada lungă și ascuțită, în special la mascul. Gâtul este lung și subțire, 
capul mic cu cioc de culoare neagră. Masculul adult, în penaj nupțial 
este inconfundabil, cu rectricele centrale foarte lungi , capul și partea 
superioară a gâtului maronii, pieptul și partea superioară a pieptului 
albe, cu o prelungire subțire ce ajunge pe laturile gâtului până pe cap.  
Oglinda este verde închis , tivită cu alb în față și ruginiu  închis în 
spate, la baza secundarelor. Femela adultă este asemănătoare cu rața 
mare dar mai zveltă cu solzi și pete maronii. Ciocul este mai mic, gri 
închis spre negru, capul maroniu uniform contrastând cu penajul gri 
închis al corpului. . Oglinda este maro închis cu o bandă terminală lată, 
albă. Masculul adult în penaj de eclipsă este asemănător cu femela 
adultă dar menține coloritul de pe partea dorsală a aripii, iar scapularele 
sunt lungi și gri. Juvenilul este asemănător cu femela adultă dar cu 
solzi mari pe partea dorsală și dungi ușor difuze. Oglinda albă este mult 
îngustată.  

5 Perioade critice În țara noastră specia este întâlnită în perioada iernii și de pasaj. 
6 Cerinţe de habitat Este o specie migratoare în toată partea nordică a arealului de 

distribuție, iar, în partea sudică sunt și perechi sedentare. În perioada de 
cuibărit, această specie preferă habitatele continentale acvatice, cu apă 
dulce sau sărată de mică adâncime care sunt deschise și situate în zone 
de joasă altitudine de pajiște, tundră sau stepă. În perioada de iernare 
specia staționează în zone costiere, delte, estuare, terenuri inundate, 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 44 
 

lagune și lacuri care au în apropiere terenuri agricole.  
7 Fotografii 

 
Raţe sulițar (Anas acuta) împreună cu raţe mari (Anas platyrhynchos) 

Foto: Cristian Mihai/rombird.ro 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anas acuta 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în pasaj, cu preferință ridicată pentru zone costiere, 
delte, estuare, terenuri inundate, lagune și lacuri care au în apropiere 
terenuri agricole. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Prezență incertă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiilor, specia nu a fost observată în sit. 
Specia poate apărea ocazional în sit, pe toată suprafaţa lacului, în 
timpul migrației. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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871 Anas querquedula 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 871, Cod Natura 2000 A055 
2 Denumirea ştiinţifică  Anas querquedula 

3 Denumirea populară Rață cârâitoare 
4 Descrierea speciei  Rață de talie medie spre mică , cu cioc lung și relativ drept și coadă 

lungă. Adultul mascul cuibăritor are capul maro – purpuriu ( negru de 
la distanță) cu o sprânceană mare albă (vizibilă chiar și de la distanță 
mare) ce se prelungește până în lateralul cefei. Pieptul este maro 
întunecat, flancurile gri, scapularele negru cu alb sunt ascuțite. În 
zbor pare că are o culoare deschisă, pală pe partea dorsal – anterioară 
a aripii și un contrast puternic între abdomenul alb și pieptul 
întunecat. Femela adultă este asemănătoare cu rața mică, de care 
diferă prin talia puțin mai mare, ciocul lung, drept, complet gri, 
dungile închise de pe obraz, lorumul deschis, ce dau un aspect dungat 
capului. Lipsesc petele deschise de pe lateralele cozii. În zbor se 
observă supraalarele gri – maronii, asemenea ca la rața mică, dar cu 
partea distală mai deschisă. Banda albă, lată de pe mijlocul aripii este  
înlocuită de una îngustă . Secundarele prezintă o bandă albă lată. 
Masculul adult în eclipsă este asemănător cu femela, dar păstrează 
coloritul aripii cu gri albăstrui pe jumătatea anterioară. La juvenil, 
abdomenul este mai albicios decât al femelei adulte.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Perioada de cuibărire începe în aprilie – mai  în funcție de latitudinea 
unde se află. Perechile se formează încă din perioada de iernare când 
masculul își întreprinde ritualul de curtare. Ritualul de curtare are 
elemente asemănătoare celorlalte specii de rațe dar și comportamente 
unice: masculul coboară capul pe spate până ce creștetul atinge 
spatele, timp în care scoate sunete specifice. Perechile o dată formate, 
au teritorii bine delimitate. Își face cuib pe sol, în ierburi, în stuf, în 
apropierea apelor. Cuibul este alcătuit dintr-o adâncitură în pământ, 
căptușită de către femelă cu plante, puf și câteva pene. De regulă 
depune 8 – 9 ouă, de culoarea smântânii, uneori chiar brune. Ponta 
este clocită doar de femelă timp de 21 – 23 de zile. Puii sunt nidifugi, 
acoperiți cu puf și părăsesc imediat cuibul urmând femela. Chiar dacă 
sunt capabili să se hrănească singuri sunt dependenți de femelă timp 
de 5 – 6 săptămâni, timp în care devin zburători.  

6 Cerinţe de habitat Cu toate că este observată deseori și în habitate marine, specia are 
preferințe pentru habitatele acvatice dulcicole. Preferă apele de mici 
dimensiuni, terenurile inundate și lacuri mici cu vegetație emergentă 
bogată, sunt întâlnite deseori și pe terenuri agricole în apropierea 
cărora sunt medii acvatice. Iernează în mlaștini de coastă sau în 
lagune cu condiția să fie o vegetație submersă și emersă bogată.  
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7 Fotografii 

    
                      Anas querquedula Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anas querquedula 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în pasaj în habitate acvatice dulcicole, de mică 
adâncime, bogate în vegetație.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 
 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată de mai multe ori în sit. Efective mai însemnate 
sunt întâlnite în perioada pasajului pe toată suprafaţa lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

866  Anas clypeata 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 866, Cod Natura 2000 A056 
2 Denumirea ştiinţifică  Anas clypeata 

3 Denumirea populară Rață lingurar 
4 Descrierea speciei  Rață de dimensiuni medii cu o lungime a corpului de 43 - 56   cm și 

o anvergură de 70 - 85 cm. Caracteristic speciei este ciocul lung și 
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lățit la vârf, dând un aspect masiv atunci când înoată sau zboară. 
Masculul adult cuibăritor este inconfundabil datorită coloritului său: 
capul este verde cu irizații, pieptul alb, abdomenul și flancurile au un 
colorit castaniu. Supraalarele sunt albastre iar oglinda verde 
mărginită cu alb în față și negru în spate (vârful secundarelor). 
Femela adultă este asemănătoare cu rața mare , exceptând ciocul 
foarte mare, proeminent și abdomenul este maro închis, contrastând 
cu subalarele albe. Oglinda are un colorit verzui șters, fără bandă  
terminală albă. Supraalarele sunt gri verzui, șters. Masculul adult în 
eclipsă m este asemănător cu femela adultă, diferență fiind 
abdomenul și flancurile care au o tentă pronunțată roșcată, capul mai 
închis și albastrul de pe aripă, prezent. Juvenilul este asemănător cu 
femela adultă dar creștetul și partea dorsală gâtului sunt întunecate, 
iar abdomenul ușor mai deschis.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Deși este o specie în general migratoare, se cunosc și cazuri de 
populații sedentare. Este o specie foarte teritorială apărându-și 
teritoriul de alți indivizi. Perioada de cuibărit începe în aprilie sau 
mai. Dansurile nupțiale sunt mai discrete ca la celelalte specii de 
rațe. Pentru cuibărire preferă zonele umede, cu adâncimi mici ale 
apei, lacurile eutrofe cu vegetație submersă bogată înconjurate de 
porțiuni mari de vegetație palustră emergentă (stuf sau papură). 
Cuibul este situat în apropierea apei, de regulă în vegetație înaltă, rar 
în papură sau stuf. Cuibul prezintă o adâncitură în pământ și căptușit 
cu vegetație. Femela depune 9 – 11 ouă de culoare alb – gălbuie sau 
verzuie pe care le clocește 21 – 25 de zile. O dată eclozați puii sunt 
îndrumați către apă unde sunt capabili să se hrănească. Puii sunt 
îngrijiți o perioadă doar de femelă.  

6 Cerinţe de habitat Deși poate fi întâlnită în efective relativ mici în zonele subarctice, 
habitatul preferat de rața lingurar este cel temperat, cu zone deschise, 
pajiști și zone de stepă. Poate fi întâlnită în toate habitatele acvatice 
dar de regulă cu adâncime mică, permanente, productive și cu 
vegetație acvatică bogată, care sunt mărginite de stuf, vegetație 
înaltă sau papură. Evită de regulă habitatele acvatice mărginite de 
păduri și pâlcuri de copaci, precum și apele sărate. În România, în 
pasaj de iarnă, cele mai mari efective sunt întâlnite pe lacurile slab 
salmastre. Poate fi întâlnită de asemenea în heleştee, orezării, 
mlaștini, lacuri artificiale sau chiar zone inundate 
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7 Fotografii 

 
        Anas clypeata masculi şi femelă, Foto: Szabó József Iosif 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anas clypeata 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în pasaj, care prezintă preferințe pentru habitatele 
acvatice, în general cu adâncime mică. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată de mai multe ori în sit. Poate apărea pe toată 
suprafaţa lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

908 Aythya ferina 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 908, Cod Natura 2000 A059 
2 Denumirea ştiinţifică  Aythya ferina 

3 Denumirea populară Rață cu cap castaniu 
4 Descrierea speciei  Rață de talie medie cu o lungime a corpului de 42 – 39 cm, o greutate 
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de 585 – 1240 g și o anvergură de 72 – 82 cm. Are coada scurtă, gât 
lung, cap masiv și un cioc lung care prezintă culmen concav de 
culoare neagră. În toate penajele prezintă o dungă lată de culoare gri – 
deschis pe aripă. Masculul în perioada de cuibărit prezintă  pe cap un 
colorit castaniu strălucitor, ciocul negru cu o bandă gri - albăstruie, 
ochii sunt roșii. Aripile, spatele și (burta) de culoare gri. Pieptul, 
coada, supracodalele și subcodalele sunt negre. Vârful remigelor 
primare prezintă un colorit negru – pal. Femela adultă este gri pe 
flancuri, spate și aripi, în special pe supraalare. Capul are un aspect 
maroniu închis cu pete deschise în zona lorumului, inelul orbital și 
zona din spatele ochiului. Ciocul este întunecat cu o pată pală, gri. 
Ochii au un aspect maroniu – roșiatic. Masculul adult în perioada de 
elipsă diferă prin piept, supracodale și subcodale de culoare gri 
întunecat. Capul are un colorit castaniu mai șters. Juvenilii sunt 
asemănători cu femelele adulte, diferă prin flancurile maronii și 
laturile gâtului mai pale.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Raţă cu cap castaniu își face cuibul pe sol, în vegetaţia densa la 
aproximativ 5 metri depărtare de apa. Totuşi ea poate cuibări si pe 
întinderile de apă unde există zone propice cu vegetaţie palustră 
emergentă în cantitate mare, amplasându-şi cuibul pe substrat solid 
format din tulpinile plantelor deasupra nivelului apei. Perioada de 
cuibărit durează între jumătatea lunii aprilie, începutul lunii mai și 
mijlocul lunii iunie. Ponta este formată din 8-10 ouă eliptice de 
culoare gri-verzuie, pe care femela le clocește singură de timp de 25 
de zile. Puii sunt nidifugi, părăsesc cuibul la câteva ore după eclozare 
și sunt îngrijiți numai de către femelă. Este depusă o singură pontă pe 
an. În afara sezonului de cuibărit aceasta specie formează grupuri 
mari. Începând cu a doua parte a lunii mai, masculii încep să se adune 
în stoluri chiar dacă femelele sunt încă pe cuib. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie care nu este pretenţioasă putând fi întâlnită într-o 
varietate mare de zone umede şi bogate în vegetaţie. Preferă lacurile 
dulci sau salmastre care au suprafețe mai extinse (câteva hectare), cu 
adâncime cuprinsă între 1,5 şi 2 metri, bogate în vegetaţie 
submergentă şi care să fie înconjurate de zone dense de stuf si 
vegetație palustră înaltă. În timpul migraţiei, dar şi în timpul iernii, din 
cauza micșorării luciului de apă datorat îngheţului, poate fi întâlnită şi 
pe lacurile de acumulare sau în apele marine. 
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7 Fotografii 

    
                       Aythya ferina Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Aythya ferina 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în special în pasaj, dar poate fi și cuibăritoare în 
efective mici. Preferă lacurile dulci sau salmastre care au suprafețe 
mai extinse, cu adâncimi cuprinse între 1,5 – 2 m . 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
Uneori și cuibăritoare, în efective mici 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată de mai multe ori în sit, în special în zona 
eleșteielor. Efectivele sunt mai ridicate în perioada pasajului, pe toată 
suprafaţa lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
911   Aythya nyroca 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 911, Cod Natura 2000 A060 
2 Denumirea ştiinţifică  Aythya nyroca 
3 Denumirea populară Rață roșie 
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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. Diferenţele sunt dificil de evidențiat intre 
adulți, însă femelele au un iris închis la culoare comparativ cu 
masculul care are irisul alb. Se hrănește cu plante acvatice, moluşte, 
insecte si peşti. 

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. 

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: Szabó József 

 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Aythya nyroca 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Efectivele mai mari ale acestei specii sunt întâlnite în perioada 
pasajului. Specia are o preferință ridicată pentru lacurile de mică 
adâncime, cu vegetație submersă și palustră bogată. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiei de inventariere specia nu a fost 
observată în sit. Poate să apară în migraţie în zonele cu mică 
adâncime a lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
923   Bucephala clangula 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS –  923, Cod Natura 2000 A067 
2 Denumirea ştiinţifică  Bucephala clangula 

3 Denumirea populară Rata sunătoare 
4 Descrierea speciei  Este o rață de talie medie având corp compact şi cap mare, rotund. 

Masculul are capul negru cu irizații verzi cu pată albă de pe lorum 
rotunjită, posteriorul şi o mare parte din penajul dorsal negru, în rest 
alb. Femela este de o culoare preponderent maronie având doar 
colierul şi abdomenul alb. Mascul în eclipsă precum şi exemplarele 
juvenile seamănă cu femelă adultă. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Cuibărește în scorburile copacilor bătrâni, folosind preponderent 
cavitățile săpate de ciocănitoarea neagră. Perioada de cuibărit este 
cuprinsă între a doua jumătate a lunii aprilie, începutul lunii mai 
(uneori și la începutul lui aprilie) și sfârșitul lunii iunie. Ponta este 
formată din 8-11 ouă cu dimensiunea de 43,3 x 59,3 mm, care sunt 
clocite timp de 28-32 de zile. Puii sunt nidifugi și părăsesc cuibul la 
24-36 de ore după ce au eclozat, urmându-și mama în habitatul 
acvatic.  

6 Cerinţe de habitat La noi este o specie rar cuibăritoare în Delta Dunării, în afara de 
sezonul de ciubărit, în migraţiei şi iarna, poate fi întâlnită pe râuri şi 
lacuri mai adânci. 
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7 Fotografii 

       
   Bucephala clangula Foto: Daniel Opait, sursa: www.rombird.ro 

 
 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Bucephala clangula 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Efectivele mai mari ale acestei specii sunt întâlnite în perioada 
pasajului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiei de inventariere specia nu a fost 
observată în sit. Poate să apară în migraţie sau iarna (dacă lacul nu 
este înghețat) pe toată suprafaţa lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1139 Mergus merganser 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1139, Cod Natura 2000 A070 
2 Denumirea ştiinţifică  Mergus merganser 
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3 Denumirea populară Ferestraș mare 
4 Descrierea speciei  Iarna, masculul are partea inferioară a corpului albă cu nuanțe roz, 

iar capul și spatele sunt verde metalizat. Femela are spatele mai gri, 
un maro roșiatic mai închis pe cap, creastă compactă ce cade pe 
ceafă, bărbie albă și o separație netă între gâtul maro și corpul gri, 
pata albă de pe aripă nefiind despărțită cu negru. Se hrănesc prin 
scufundare cu pești mici, iar în lipsa acestora cu insecte, broaște sau 
melci. Lungimea corpului este de 53-69 cm, iar anvergura aripilor 
este de 86-99 cm, cu o masă corporală de 1050-2054 g. Longevitate 
maximă atinsă în sălbăticie este de 13-14 ani.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Ajunge în teritoriile de cuibărit în lunile martie-mai, începe imediat 
cuibăritul. Cuibărește în perechi solitare sau grupuri restrânse de 
până la 8-10 perechi. Masculii nu rămân lângă cuib ulterior 
împerecherii, migrând spre ape depărtate pentru a năpârli. Specia 
cuibărește în scorburi săpate de ciocănitori de talie mare sau în 
cavități naturale în copaci la mai mult de 25 de metri înălțime de la 
sol, situați la distanțe de până la 1 km de apă. Ponta este formată din 
8-12 ouă de culoare alb-gălbuie, care sunt incubate o perioadă de 30-
32 de zile numai de către femelă. Aceasta preia puii nidifugi imediat 
după eclozare și îi duce în cioc până la cel mai apropriat habitat 
acvatic. Adesea ei sunt purtați de femelă pe spate, mai ales în caz de 
pericol. 
Ameninţări  

Pierderea și alterarea habitatului. 
Poluarea și gestionarea defectuoasă a apelor. 
Vânătoarea ilegală. 
Mortalitate cauzată de uneltele de pescuit. 
Perturbarea antropogenă. 
În zonele de cuibărit, amenințările principale sunt legate de 
degradarea habitatelor specifice, precum și de contaminarea cu 
pesticide și mortalitatea prin intoxicarea cu plumb. Ca măsură de 
conservare primordială se impune creșterea gradului de 
conștientizare asupra factorilor de impact ai speciei, precum și 
reducerea utilizării pesticidelor în teritoriile de iernat, precum și 
înlocuirea utilizării cartușelor de plumb cu cele de aliaj în cazul 
vânătorii. 

6 Cerinţe de habitat Preferă habitatele umede, cum sunt râurile, lacurile continentale, 
împrejmuite de pădure, unde își amenajează cuibul în scorburi ale 
trunchiurilor copacilor de pe malurile apelor.  
În perioada de pasaj și iarna este întâlnită pe cursurile marilor râuri 
sau în zone umede, limitrofe (lacuri naturale, lacuri de acumulare). 
Hrana este formată preponderent din pești. 
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7 Fotografii 

       
                 Mergus merganser Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Mergus meganser 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Efectivele mai mari ale acestei specii sunt întâlnite în perioada 
pasajului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiei de inventariere specia nu a fost 
observată în sit. Poate să apară în migraţie sau iarna (dacă lacul nu 
este înghețat) pe toată suprafaţa lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
973   Circus aeruginosus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 973, Cod Natura 2000 A081 
2 Denumirea ştiinţifică  Circus aeruginosus 

3 Denumirea populară Erete de stuf 
4 Descrierea speciei  Eretele de stuf este o specie caracteristică zonelor umede în care 

abundă stuful. Lungimea corpului este de 43 – 55 cm şi greutate de 
500 – 700 g, femelele fiind mai mari. Anvergura aripilor este 
cuprinsă între 115 – 140 cm, fiind cel mai mare dintre ereți. 
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Masculul are vârful aripilor negre, aripile si coada gri-argintiu, iar 
abdomenul ruginiu. Femela este maro - ciocolatiu închis, cu capul si 
gatul alb-gălbui.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Începe să cuibărească din luna aprilie, teritoriul de cuibărit fiind 
ocupat deseori din luna martie. Cuibul, ce poate atinge dimensiunea 
de 80 cm în diametru, este alcătuit de către femela, din crengi, stuf si 
este căptușit la interior cu iarba. Femela depune 3 – 8 oua in a doua 
parte a lunii aprilie, cu o dimensiune medie de circa 48,6 x 37,7 mm. 
Incubația durează 31 – 38 de zile si este asigurata de ambii părinți. 
Puii devin zburători la 35 – 40 de zile. Rămân însă in apropierea 
părinților, încă 25 – 30 de zile după care devin independenți. 

6 Cerinţe de habitat Eretele de stuf este o specie care preferă pentru cuibărit zonele 
umede cu stufărişuri extinse. Mai rar cuibăreşte în culturi agricole 
intensive (de exemplu în cereale). Teritoriul de hrănire cuprinde 
zone umede şi terenuri agricole (cu o preponderenţă mai mare în 
afara perioadei de cuibărit). Se hrănește în principal cu vertebrate 
acvatice sau terestre de mărime mică sau medie (rozătoare, pui de 
iepure, rațe, lișițe etc.). Poate consuma şi ouă, broaște, insecte mai 
mari şi chiar peşti. Când vânează, zboară la o înălţime cuprinsă între 
2 şi 6 m de la sol şi plonjează brusc când identifică hrana. 

7 Fotografii 

        
                     Circus aeruginosus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Circus aeruginosus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Eretele de stuf este o specie care preferă pentru cuibărit zonele 
umede cu stufărişuri extinse. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

rezident 

4 Statutul de prezenţă Larg răspândită 
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[spaţial] 
5 Statutul de prezenţă 

[management] 
nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă, 4-6 perechi cuibăritoare 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Eretele de stuf a fost observat de mai multe ori în sit, cuibăreşte în 
zonele cu stuf. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
840   Accipiter nisus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 840, Cod Natura 2000 A086 
2 Denumirea ştiinţifică  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 cântărește intre 185 si 342 de grame si este cu 25% mai mare 
decât masculul, care poate avea intre 110 si 196 de grame. Aripile 
scurte si largi au vârfuri rotunjite, iar coada este lunga. Masculul are 
pieptul de culoare maronie roșiatică, iar spatele gri. Femela este 
maronie cu pieptul albicios vărgat cu dungi gri. Ambii au ochii si 
picioarele galbene. Vânează păsări 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 înlocuiește 
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 
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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: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Accipiter nisus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă pădurile de conifere și pădurile mixte. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

rezident 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Prezență posibilă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Uliul păsărar nu a fost observat în sit, nu sunt habitate adecvate 
pentru cuibăritul speciei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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926   Buteo buteo 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 926, Cod Natura 2000 A087 
2 Denumirea ştiinţifică  Buteo buteo 
3 Denumirea populară Șorecar comun 
4 Descrierea speciei  Este o pasare răpitoare de dimensiuni medii cu mai multe variaţii de 

penaj. Poate fi recunoscuta uşor pentru aripile largi, gatul scurt si 
coada rotunjita. Prezinta o banda de culoare deschisa peste piept, 
vârfuri 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. Mănâncă mamifere mici, păsări, hoituri, 
dar nu refuza ramele si insectele mari. In sălbăticie, durata medie de 
viaţa 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 construiește mai multe 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 răpitoare de zi, șorecarul rămâne o specie ameninţată de 
braconaj, de otrăvire, iar masurile de conservare includ masuri 
legislative si cele de prevenire a persecuției. Deranjul excesiv in 
zonele de împerechere duce la abandonarea cuiburilor sau la 
pierderea pontei. 

6 Cerinţe de habitat Șorecarul 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 șorecarului comun este foarte diversificată, fiind formată mai 
ales din șoareci 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. Șorecarul comun este o 
specie monogamă. 
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7 Fotografii 

             
                              Buteo buteo Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Buteo buteo 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Șorecarul comun a fost observat de mai multe ori în sit.  

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Specie rezidentă în România. 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Marginală. Habitatele terestre. 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă. 

6. Abundenţă  Prezență certă.  
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Șorecarul comun nu cuibăreşte în sit. Pentru hrănire poate folosi 
habitatele terestre deschise din zonă unde prinde rozători. 

9. Distribuţia speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
957   Buteo lagopus 

A. Date generale ale speciei  
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 927, Cod Natura 2000 A088 
2 Denumirea ştiinţifică  Buteo lagopus 

3 Denumirea populară Şorecar încălțat 
4 Descrierea speciei  Coloritul este în general maro, are aripi late şi coadă medie. Partea 

ventrală este albicioasă cu marcaje negre, incluzând mereu pată 
carpiană neagră şi abdomenul întunecat. Sexele sunt foarte 
asemănătoare identificarea acestora fiind posibilă doar de la o 
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distanţă relativ mică cu instrumente optice. 
5 Perioade critice Fiind o specie care iernează în România perioadele critice sunt cele 

cuprinse  sunt pe parcursul acestor luni, cu îngheţ şi cu strat gros de 
peste 20 cm de zăpadă când condiţiile îngreunează vânatul şi 
procurarea hranei.  

6 Cerinţe de habitat Specia preferă habitatele de stepă și câmpie precum şi zonele 
agricole. 

7 Fotografii 

                      
                            Buteo lagopus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Buteo lagopus 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Șorecarul încălțat a fost observat în sit în timpul migraţiei și iarna. 

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Specie care iernează în România. 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Marginală. Habitatele terestre. 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă. 

6. Abundenţă  Prezență certă. 
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Exemplare ale speciei au fost identificate în perioada hibernală, 
atunci când folosește habitatele deschise din sit pentru hrănire sau 
odihnă. 

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

sursele de informaţii 
A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1041 Falco tinnunculus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1041, Cod Natura 2000 A096 
2 Denumirea ştiinţifică  Falco tinnunculus 
3 Denumirea populară Vânturel roșu 
4 Descrierea speciei  Pasare de prada mica, de culoare castanie, poate fi identificata după 

zborul pe loc caracteristic, in care tine coada lunga deschisa ca pe un 
evantai. Masculii au capul si coada cenuşii, in timp ce la femela – 
capul, coada si spatele sunt maronii cu dungi negre. Lungimea 
corpului este de 31-37 cm, anvergura de 68-70 cm, masa corporala 
medie de 190 g (masculii) si 220 g (femele). Se hrănesc in principal 
cu mamifere mici, dar apreciază si pasările mici sau nevertebratele. 
In libertate, longevitatea medie este de patru ani. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Perioada de ciubărit este în emisfera nordică din aprilie-mai până în 
august. Ponta este formată de regulă din 4-5 ouă, uneori 6, pe care le 
clocește mai ales femela, dar şi cu participarea a masculului. Timpul 
de incubare este de 21-25 de zile. Puii părăsesc cuibul după 28-32 de 
zile, dar rămân cu părinții încă 30 de zile, uneori chiar până în lunile 
de toamnă. 
Ameninţări  

Pierderea şi alterarea habitatului. 
Perturbarea cauzată de silvicultură. 
Alterarea resurselor trofice. 
Poluarea şi utilizarea ilegală a otrăvurilor. 
Activitățile de vânătoare în apropierea locurilor de cuibărit. 
Perturbarea cauzată de activităţi antropice. 
Specia a suferit de pe urma intensificării agriculturii, a pierderii 
habitatului si a declinului suferit de mamiferele mici, care sunt prada 
lor preponderenta. Eforturile de conservare ar trebui sa se 
concentreze pe îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale animalelor 
sălbatice de pe terenurile agricole, in special cele care ar duce la 
redresarea numărului de mamifere mici. 

6 Cerinţe de habitat Poate fi găsit într-o varietate mare de habitate, chiar si in zonele 
urbane. Are nevoie de vegetatie joasa, deschisa, pentru a vana – aşa 
cum sunt zonele din jurul fermelor, pajiştile, parcurile sau lizierele. 
Vânturelul roşu ocupă aproape toate habitatele de la nivelul mării 
până la altitudinea de 3.000-3.500 m (în Caucaz), incluzând parcuri, 
livezi, mici petice de pădure, zone agricole şi suburbane, zone 
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stâncoase, localități, văile râurilor. 
În România, alături de șorecarul comun, este cel mai frecvent 
întâlnită pasăre răpitoare diurnă, cuibărind în aproape toate tipurile 
de habitate, cu excepția pădurilor închise şi a regiunilor total lipsite 
de copaci. 

7 Fotografii 

                         
                           Falco tinnunculus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Falco tinnunculus 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Vânturelul roşu a fost observat de mai multe ori în sit.  

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Specie rezidentă în România. 

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] 

Efectivul estimat la nivelul SPA-ului este de 3-5 perechi cuibăritoare 
– cuibărește pe stâlpii de înaltă tensiune din apropiere. 

9. Distribuţia speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
 
 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 64 
 

1040   Falco subbuteo 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1040, Cod Natura 2000 A099 
2 Denumirea ştiinţifică  Falco subbuteo 
3 Denumirea populară Șoimul rândunelelor 
4 Descrierea speciei  Poate semăna cu o drepnea mare in zbor, datorita aripilor in forma 

de secera si zborului acrobatic. Adulţii sunt gri pe partea superioara, 
cu o „mustață” neagra si „pantaloni” roşii cărămizii. 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). 
Vânează in zbor insecte largi, păsări 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-roșcate. 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. 

7 Fotografii 
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                         Falco subbuteo Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Falco subbuteo 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Șoim de talie mică, larg răspândită în România în habitatele terestre 
mozaicate. 

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Reproducere / odihnă și hrănire/pasaj (Cuibăritoare și migratoare 
(primăvara – toamnă).) 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Izolat. 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă. 

6. Abundenţă  Prezență certă. 
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Cuibăritul speciei este incert în sit, pentru hrănire poate folosi 
habitatele terestre deschise din zonă 

9. Distribuţia speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 
994   Coturnix coturnix 

A. Date generale ale speciei  
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 994, Cod Natura 2000 A113 
2 Denumirea ştiinţifică  Coturnix coturnix 

3 Denumirea populară Prepeliță 
4 Descrierea speciei  Prepelița este de talie mică cu un colorit preponderent maro-gălbui, 

cu pete brun închise pe părţile dorsale, piept şi cap şi cu dungi 
înguste deschise dorsale şi pe flancuri. Dacă este speriată se văd în 
zbor aripile lungi.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Femela depune 2-3 ponte între lunile mai și august, care sunt 
formate din 8-15 ouă de culoare gălbuie sau gri-deschis, punctate cu 
brun, și pe care le clocește singură timp de 18-20 de zile. Prin 
urmare, femela caută să-și amenajeze cuibul aproape de o sursă de 
hrană, pentru a nu fi nevoită să lipsească mult de pe cuibar, și se 
adapă cu picăturile de rouă de pe vegetație. Pontele târzii, depuse în 
mijlocul sau la sfârșitul verii, pot fi ponte depuse de prepelițele 
sosite mai târziu, ponte de înlocuire sau al doilea rând de ponte. Puii 
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sunt nidifugi, părăsind cuibul după câteva ore. 
6 Cerinţe de habitat Specia este întâlnită în regiunile de deal și de câmpie, în vegetația 

deasă din pășuni, în tufișurile de pe malurile râurilor și pe câmpurile 
cultivate în special cu cereale sau leguminoase. Prepelițele trăiesc în 
perechi sau în grupuri sociale mici și formează grupuri mai mari 
doar în timpul migrației. Migrează doar noaptea, mai ales în nopțile 
cu luna plină. Uneori când au hrană din abundență și toamna timpul 
se menține călduros, se întârzie plecarea spre ținuturile de iernare 
până după 15 octombrie. 

7 Fotografii 

         
                         Coturnix coturnix Foto: Pál Lajos 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Coturnix coturnix 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Specia trăiește pe câmpurile cultivate în special cu cereale sau 
leguminoase. 

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Reproducere/odihnă și hrănire/pasaj (Cuibăritoare și migratoare 
(primăvara – toamnă).) 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Izolat.  

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă. 

6. Abundenţă  Prezență certă 
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Cuibărește pe terenurile agricole din zonă, în sit nu sunt habitate 
adecvate pentru cuibărit. 

9. Distribuţia speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1059   Rallus aquaticus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1253, Cod Natura 2000 A118 
2 Denumirea ştiinţifică  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: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Rallus aquaticus 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Specie acvatică comună în stufărișurile întinse din România. 

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Rezident. 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Marginal. 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă.  

6. Abundenţă  Prezență certă 
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Trăiește în stufărișurile și vegetația acvatică densă și înaltă, în partea 
N, NV a lacului. 

9. Distribuţia speciei [harta 
distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1059   Gallinula chloropus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1059, Cod Natura 2000 A123 
2 Denumirea ştiinţifică  Gallinula chloropus 
3 Denumirea populară Găinușă de baltă 
4 Descrierea speciei  Penajul este negru-maroniu, cu târtița alba si o linie alba de-a lungul 

corpului. Uşor de recunoscut după ciocul roşu cu vârf galben si scut 
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facial roşu. Ochii sunt negri, iar picioarele si laba piciorului sunt de 
culoare galben-verzuie. Masculul si femela seamănă foarte bine. 
Lungimea corpului este de 30-38 de centimetri, anvergura de 50-55 
cm, iar masa corporala medie de 320 de grame. Se hrănește cu 
vegetatie acvatica, nevertebrate, peşti 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. 
Ameninţări  
- Pierderea şi alterarea habitatului. 
- Poluarea şi gestionarea defectuoasă a apelor. 
- Perturbarea antropogenă. 

6 Cerinţe de habitat Găinușa de baltă poate fi întâlnită într-o varietate de zone cu ape 
liniștite 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: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Gallinula chloropus 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Preferă zonele liniștite, cu ape puțin adânci și cu vegetație palustră 
abundentă. 

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Reproducere / odihnă și hrănire/pasaj. (Cuibăritoare și migratoare 
(primăvara – toamnă).) 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândit în partea nordică a lacului.. 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă. 

6. Abundenţă  Comună. 4 – 12 perechi cuibăritoare. 
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7. Perioada de colectare a 
datelor din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Cuibărește în golfurile din partea nordică a sitului 

9. Distribuţia speciei [harta 
distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
1052   Fulica atra 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1052, Cod Natura 2000 A125 
2 Denumirea ştiinţifică  Fulica atra 

3 Denumirea populară Lișiță 
4 Descrierea speciei  Masculul si femela au cap negru, corp negru cu nuanţe gri, cioc alb 

cu un mic scut facial alb. Ochii sunt roşii, picioarele de culoare 
verde-gălbui, iar laba piciorului este parţial palmata si de culoare 
gri. Lungimea corpului este de 36-39 cm, anvergura de 65-75 cm, 
masa corporala medie de 800 g. Masculul si femela seamănă foarte 
bine, deşi femela este puţin mai mica. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Specie monogamă, extrem de teritorială în sezonul de împerechere. 
Este agresivă atât față de reprezentanții propriei specii, cât şi față de 
alte specii. Ritualul de împerechere este simplu şi implică o curățare 
reciprocă cu ajutorul ciocului, după care partenerii aleg un loc de 
cuibărit. Cuibul este reprezentat de o movilă din Frunze de trestie 
moarte, construit de obicei în vegetația emergentă. La mijlocul lunii 
martie femela depune o pontă cuprinsă între 6 şi 10 ouă cu aspect 
pătat, având dimensiunea de 53 x 36 mm. Există posibilitatea ca 
mai multe femele să depună ouă în acelaşi cuib, fiind menționate în 
acest caz şi ponte mai mari, care ajung şi până la 15 ouă. Părinții 
clocesc pe rând ponta timp de 21-24 de zile. Cei doi au grijă de pui 
până când aceştia devin independenți, la 55-60 de zile de la 
eclozare. O pereche are câte 2 sau 3 ponte într-un sezon de 
reproducere. 

6 Cerinţe de habitat Lișița poate fi găsită în zone cu ape mici, liniștite, lacuri, iazuri, 
canale de irigații, baraje de acumulare, mlaştini şi balastiere. 
Deseori poate fi întâlnită pe timp de iarnă şi în estuare. În timpul 
iernii se adună în stoluri pe lacuri şi râuri mari, aceste adunări fiind 
pașnice în comparație cu luptele teritoriale pe care le manifestă în 
timpul sezonului de reproducere. 
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7 Fotografii 

                   
                        Fulica atra  Foto: Fuciu Cătălin 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Fulica atra 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie cu o preferință ridicată pentru habitatele acvatice de mică 
adâncime bogată în vegetație emersă și mărginite cu stufăriș. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită frecvent în sit, cuibăritoare. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
1345   Vanellus vanellus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1345, Cod Natura 2000 A142 
2 Denumirea ştiinţifică  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 
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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 părinți 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. 

7 Fotografii 

            
                       Vanellus vanellus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Vanellus vanellus 

2. Informaţii specifice Specie acvatică comună și larg răspândită în România, care preferă 
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speciei și terenurile agricole/pășunile umede pentru cuibărire.  
3. Statutul de prezenţă 

[temporal] 
Reproducere / odihnă și hrănire / pasaj 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Marginal 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă 

6. Abundenţă  Specia nu a fost observată a cuibări în sit. 
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specie posibil cuibăritoare, lipsesc habitatele adecvate. Specia poate 
apărea ocazional în sit, pe malul lacului, în timpul migrației. 

9. Distribuţia speciei [harta 
distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
1042 Gallinago gallinago 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1041, Cod Natura 2000 A096 
2 Denumirea ştiinţifică  Gallinago gallinago 
3 Denumirea populară Becațină comună 
4 Descrierea speciei  Părţile superioare sunt de culoare maronie cu pete mai deschise la 

culoare, părţile inferioare sunt de culori palide, cu dungi negre pe 
piept, iar banda de la ochi este întunecata si mărginită de doua benzi 
mai deschise. Picioare scurte, aripi lungi, iar ciocul distinctiv este 
alungit mult. Masculul seamănă foarte bine cu femela, deşi ea are 
ciocul puţin mai lung. Lungimea corpului este de 25-27 cm, 
anvergura de 44-47 cm, masa medie corporala de 110 g. Se hrănește 
cu nevertebrate si plante. In libertate, longevitatea medie este de trei 
ani.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Pleacă de pe locurile de cuibărit în luna iulie și revin în anul 
următor în lunile martie–mai. 
Masculii sunt primii care ajung la locurile de cuibărit si stabilesc 
teritoriile. Femelele selectează un loc de cuib, cuibul lor este o mica 
adâncitură din sol căptușită cu frunze și fire de iarbă, în care femela 
depune în perioada aprilie–iulie o pontă formată din 3-5 ouă brun-
măslinii, cu pete. Femela le clocește pentru 18-20 de zile, si fiecare 
părinte are grija de jumătate din pui. Aceştia părăsesc cuibul după 
19-20 de zile. O singura ponta pe an. 
Ameninţări  
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Pierderea și alterarea habitatului. 
Poluarea și gestionarea defectuoasă a apelor. 
Vânătoarea. 
Declinurile au fost atribuite asanării zonelor umede, ceea ce a dus la 
pierderea habitatului si a prăzii, pe lângă declinul cauzat de 
vânătoarea excesiva. In mai multe tari, specia a beneficiat de masuri 
de management al zonelor umede, prin regularizarea nivelului 
apelor, deoarece becaținele au nevoie de ape mici. 

6 Cerinţe de habitat Cuibăreşte in mlaştini si zone umede, deseori pe marginea lacurilor 
si a râurilor. Iarna sta in zone de coasta sau mlăştinoase.  

7 Fotografii 

             
                    Gallinago gallinago Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Gallinago gallinago 

2. Informaţii specifice speciei Specie acvatică comună și larg răspândită în România, care 
preferă mlaştinile și zonele umede, cuibărește deseori pe 
marginea lacurilor si a râurilor. 

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Reproducere / odihnă și hrănire / pasaj 

4. Statutul de prezenţă [spaţial] Marginal 
5. Statutul de prezenţă 

[management] 
Specie nativă 

6. Abundenţă  Prezență certă.  
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiilor, becațina comună  a fost 
observată în sit pe malul lacului, în timpul migrației. 

9. Distribuţia speciei [harta 
distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1326   Tringa totanus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1326, Cod Natura 2000 A162 
2 Denumirea ştiinţifică  Tringa totanus 

3 Denumirea populară Fluierar cu picioare roși 
4 Descrierea speciei  Adulții au capul și partea superioară pistruiată gri-maroniu și partea 

inferioară albicioasă cu dungi negre. Târtița și coada sunt albe, iar 
coada este fin brăzdată cu negru. Ciocul lung și drept are baza roșie 
și vârful negru, iar picioarele și labele sunt roșu-portocaliu. 
Femelele au adesea partea superioară pală. Iarna, adulții au partea 
superioară gri evidentă și un piept dungat fin cu alb. Lungimea 
corpului este de 27-29 cm, anvergura aripilor de 59-66 cm și 
greutatea corpului de 110 g (mascul) și 130 g (femelă). 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor precum și în pasaj 

Cuibul este format într-o depresiune, pe o movilă sau la baza unei 
tufe, fiind de obicei bine ascuns de frunze care atârnă. Specia 
cuibărește solitar, cu mai puțin de 10 perechi/km2, dar și grupată în 
colonii extinse. Este o pasăre monogamă pe durata unui sezon de 
reproducere. A fost observat însă un anumit grad de atașament atât 
în privința locului de cuibărit, cât și în privința partenerului. 
Femela depune 3-5 ouă în perioada aprilie–iunie. Incubația durează 
între 22 și 25 de zile și este asigurată de ambii parteneri. Puii sunt 
predominant crem cu linii negre-maronii pe partea dorsală și nuanțe 
albicioase pe abdomen. Ei devin zburători după aproximativ 25 de 
zile. Sunt îngrijiți de ambii părinți în tot acest timp și au fost 
semnalate frecvente cazuri în care femela părăsește puii 
nezburători, pe care îi lasă în grija masculului. Perechea depune o 
singură pontă într-un sezon de reproducere. 

6 Cerinţe de habitat În sezonul de cuibărit preferă zonele de coastă mlăștinoase, 
pajiștile umede și mlaștinile ierboase. În pasaj se găsește frecvent 
în pajiști inundate și pe malurile lutoase ale râurilor și lacurilor. În 
timpul iernii fluierarul cu picioare roșii este găsit preponderent în 
zona de coastă, ocupând plaje pietroase, nisipoase ori mâloase, 
mlaștini sărate, lagune și estuare. 
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7 Fotografii 

            
                       Tringa totanus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Tringa totanus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Situl nu oferă aceste 
habitate.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

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] 

În urma aplicării metodologiilor, becațina comună  a fost observată 
în sit pe malul lacului, în timpul migrației. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

1323   Tringa nebularia 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1323, Cod Natura 2000 A164 
2 Denumirea ştiinţifică  Tringa nebularia 

3 Denumirea populară Fluierar cu picioare verzi 
4 Descrierea speciei  Adulții sunt de culoare gri-măsliniu în perioada de reproducere cu 
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dungi negru pe partea superioară. Partea inferioară este albă cu 
dungi maronii pe gât și piept. În zbor târtița albă se extinde în 
formă de V spre spate. Iarna partea superioară este gri cu partea 
inferioară albă. Picioarele sunt verde opac, iar ciocul lung întors în 
sus este gri cu marginea neagră. Se hrănește cu nevertebrate mici și 
pești. Longevitatea în sălbăticie este de 9 ani.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor  
Între aprilie-iunie femela depune 3-4 ouă de 51x35 mm în 
dimensiune și ambii părinți clocesc pentru 22-26 de zile. Este 
comun pentru un singur părinte să aibă grijă de pui până aceștia 
dezvoltă penajul la 25-31 de zile de la eclozare. Perechile cresc o 
singură generație pe an. 
Specia nu cuibăreşte în România, apare în migrație într-un număr 
relativ redus. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în tot cuprinsul Europei de nord. Masculii ajung prima 
dată în teritoriile de cuibărit și stabilesc un perimetru, apoi 
efectuează zboruri de etalare a penajului pentru a atrage o femelă.. 

7 Fotografii 

          
                     Tringa nebularia Foto: Szabó József 

 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Tringa nebularia 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Deși situl nu oferă 
aceste habitate, au fost totuși observate exemplare ale speciei pe 
perioada migrației.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 
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8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiilor, specia a fost observată în sit în 
pasaj. Specia apare ocazional în sit, pe malul lacului, în timpul 
migrației. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1324 Tringa ochropus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1324, Cod Natura 2000 A165 
2 Denumirea ştiinţifică  Tringa ochropus 

3 Denumirea populară Fluierar de zăvoi 
4 Descrierea speciei  Adulții au un spate verde-negricios cu pete albe, cap și piept gri-

maroniu și abdomen și târtiță albe. În timpul iernii părțile superioare 
sunt mai puțin pătate și fața și partea de sus a gâtului sunt pale. 
Ciocul este drept și negru, iar picioarele sunt verzi închise. Sexele 
sunt similare cu toate că femelele sunt de obicei mai voluminoase. 
Lungimea corpului este de 20-24 cm, anvergura aripilor de 41-46 
cm și greutatea corpului de 75 g. Se hrănește cu nevertebrate mici și 
pește. Longevitatea maximă înregistrată în sălbăticie este de 11 ani. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Femela depune 3-4 ouă, de 39x28 mm în dimensiune, în lunile 
aprilie-mai. Ambii parteneri clocesc ouăle pentru 20-23 de zile și se 
îngrijesc de pui mai întâi, cu toate că femela îi poate părăsi înainte 
de dezvoltarea penajului la 27-29 de zile de la eclozare. Perechile 
cresc o singură generație pe sezon.. 
Ameninţări 

Pierderea și alterarea habitatului. 
Poluarea și gestionarea defectuoasă a apelor. 
Perturbarea antropogenă. 
În unele regiuni s-a descoperit că prezența speciei prosperă în 
pajiștile nefertilizate cu densități scăzute de bovine. 

6 Cerinţe de habitat În timpul sezonului de cuibărit preferă zonele umede din pădurile de 
pin, molid sau arin, care au mlaștini și mulți copaci morți căzuți, în 
general din vecinătatea unor râuri, pâraie, mlaștini, iazuri sau lacuri. 
În afara sezonului de ciubărit este mai puțin pretențios, populând 
habitate mai variate și este mai puțin prezent în vecinătatea pădurilor 
comparativ cu perioada de cuibărit. 
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7 Fotografii 

         
                      Tringa ochropus Foto Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Tringa ochropus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Deși situl nu oferă 
aceste habitate, au fost totuși observate exemplare ale speciei pe 
perioada migrației. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

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] 

În urma aplicării metodologiilor, specia a fost observată în sit în 
pasaj. Specia apare ocazional în sit, pe malul lacului, în timpul 
migrației. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
848   Actitis hypoleucos 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS –  848, Cod Natura 2000 A168 
2 Denumirea ştiinţifică  Actitis hypoleucos 

3 Denumirea populară Fluierar de munte 
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4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 18-21 cm şi are o greutate de 50-65 g. 
Anvergura aripilor este de circa 50-57 cm. Apropiată ca mărime de 
fluierarul de zăvoi (Tringa ochropus), are însă picioarele mai 
scurte. Adulţii au înfățişare similară, iar penajul este cafeniu spre 
maro 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
În perioada mai-iunie femela depune 3-4 ouă, cu o mărime de 36 x 
26 mm. Ponta este clocită pe rând de către ambii parteneri pe o 
perioadă de 21-22 de zile. Puii părăsesc cuibul la câteva ore de la 
eclozare și rămân ascunși în vegetație. Ei sunt hrăniți intens de către 
ambii părinți, unul din aceștia (de obicei femela) părăsindu-i înainte 
ca ei să poată zbura, fenomen care are loc la 26-28 de zile de la 
eclozare. Perechile scot doar un singur rând de pui pe an. 

6 Cerinţe de habitat Specia este caracteristică zonelor sărace în vegetație de la marginea 
râurilor, a pâraielor și a lacurilor. Prezența sa este mai neașteptată în 
ținuturile montane, unde caută apropierea cursurilor de apă..  

7 Fotografii 

         
                      Actitis hypoleucos Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Actitis hypoleucos 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Situl nu oferă aceste 
habitate.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă, rară. 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 
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8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată în sit, pe malul estic al lacului. Specia  apare 
ocazional în sit, pe malul lacului, în timpul migrației. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1115 Chroichocephalus ridibundus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1115, Cod Natura 2000 A179 
2 Denumirea ştiinţifică  Chroichocephalus ridibundus 

3 Denumirea populară Pescăruș râzător 
4 Descrierea speciei  Este un pescăruş mic, lungimea corpului de 35-39 cm, cu o gluga 

ciocolatie vara, pe care o pierde in timpul iernii. Părţile superioare 
sunt gri, cele inferioare sunt albe, cioc si picioare roşii. Anvergura 
aripilor este de 86-99 de centimetri, iar masa corporala atinge, in 
medie, 200-400  de grame. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Cuibărește în lunile aprilie și mai în colonii cu densitate mare, 
alcătuite din mai multe mii de perechi, adeseori cu alte specii de 
pescăruși și chire. În aceste colonii fiecare pereche își apără 
teritoriul. În ritualul nupțial, masculul hrănește femela. 
Comportamentul indivizilor în colonie este influenţat de ritualuri 
bine definite și complexe, care sunt însoţite de strigăte puternice. 
Cuibul este unul foarte simplu, amplasat pe sol sau între plante. 
Ponta de 2-3 ouă este clocită de ambii părinți, timp de 23-26 de zile. 
Dimensiunea unui ou este de 53 x 37 mm. Puii nu părăsesc imediat 
cuibul, dar la vârsta de 10 zile deja se îndepărtează de acesta. Ei 
părăsesc definitiv cuibul după 33-37 de zile, când deja știu să 
zboare. În tot acest interval sunt apărați și hrăniți de către ambii 
părinți. O pereche scoate un singur rând de pui pe an. 

6 Cerinţe de habitat Specia cuibărește în principal în interiorul continentului și preferă 
zonele umede superficiale, inundate temporar, cu vegetație înaltă. 
Alcătuiește colonii pe malul lacurilor, lagunelor, râurilor lent 
curgătoare, în delte, estuare și mlaștini cu movile, dar pot cuibări în 
zonele ridicate ale mlaștinilor sărate, pe dune și insule în apropierea 
coastelor. Mai folosește și habitate artificiale, precum bălți, 
canalizări, balastiere, canale și zone inundate și poate cuibări și în 
mlaștini desecate, pe dune de nisip, în zone litorale și pe insule 
stâncoase. În timpul iernii apare mai ales în habitate din zona 
coastei, având o preferință față de estuare cu maluri nisipoase sau 
nămoloase și în general evită zonele de coastă stâncoase sau 
expuse. 
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7 Fotografii 

               
               Chroichocephalus ridibundus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Chroichocephalus ridibundus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită frecvent în toate habitatele acvatice ale țării. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită frecvent în sit pe toată suprafaţa lacului, 
necuibăritor. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

1282   Sterna hirundo 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1282, Cod Natura 2000 A193 
2 Denumirea ştiinţifică  Sterna hirundo 
3 Denumirea populară Chiră de baltă 
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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. Adulţii au înfățişare 
similara. Penajul este gri, iar ciocul roşu aprins cu vârful negru si 
picioarele roşii. Partea superioara a capului este neagra. Se hrănește 
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 medie de 41,1 x 30,4 
mm. Incubația durează în jur de 22-28 de zile și este asigurată de 
ambii parteneri. Specia are un caracter foarte ofensiv în apropierea 
cuibului sau a puilor, astfel încât poate ataca specii de prădători de 
talie mare. Puii părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și sunt 
îngrijiți de adulți până când devin zburători, la circa 27-30 de zile. 

6 Cerinţe de habitat Chira de baltă este caracteristică zonelor umede costiere, dar și 
lacurilor interioare cu apă dulce. 
Cuibărește pe plaje nisipoase sau pe insule, pe dune de nisip din 
interiorul bălţilor, uneori pe resturi vegetale sau pe vegetaţie 
plutitoare. 

7 Fotografii 

              
                         Sterna hirundo Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Sterna hirundo 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele acvatice costiere, dar și a lacurilor 
interioare cu apă dulce.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 
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6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată de mai multe ori deasupra lacului. Folosește 
situl pentru hrănire.  

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
965   Chlidonias hybridus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 965, Cod Natura 2000 A196 
2 Denumirea ştiinţifică  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 
decât masculul. Adulţii au înfățişare similara. Penajul este gri închis, 
obrazul alb si partea superioara a capului este neagra. Ciocul este 
roşu, spre deosebire de celelalte specii înrudite de chirghițe. Se 
hrănește cu peşti, insecte si larvele acestora, melci si broaște. 

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. 
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7 Fotografii 

              
                     Chlidonias hybridus Foto Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Chlidonias hybridus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele acvatice de apă dulce, bogate în vegetație.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

larg răspândit 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată de mai multe ori deasupra lacului. Folosește 
situl pentru hrănire. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
967  Chlidonias niger 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 967, Cod Natura 2000 A197 
2 Denumirea ştiinţifică  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. Adulţii au înfățişare 
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similara. Are aripile largi si coada scurta. Capul si corpul sunt negre, 
iar aripile sunt gri – argintii. Se hrănește cu insecte, peşti mici si 
broaște. 

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. Incubația 
durează în jur de 19-23 de zile și este asigurată de ambii parteneri. 
Puii părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și sunt îngrijiți de 
adulți. 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 Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Chlidonias niger 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele acvatice , bogate în vegetație.   

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

larg răspândit 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 
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8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată de mai multe ori deasupra lacului. Folosește 
situl pentru hrănire. Efectivele mai însemnate sunt observate în pasaj.  

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
966   Chlidonias leucopterus 

A. Date generale ale speciei  

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

contrast cu târtița si coada albe si partea superioara a aripii gri. Ciocul 
este roşu si negru, iar picioarele sunt roşii. Iarna, mare parte din 
penajul negru este înlocuit de alb sau gri, cu creștet alb si negru, si 
frunte alba. Masculul seamănă foarte bine cu femela. Lungimea 
corpului este de 21-23 cm, anvergura aripilor de 63-67 cm, media 
masei corporale de 63 de grame. Se hrănește cu insecte, peşti mici si 
broaște. 

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 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Chlidonias leucopterus 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Specie rar cuibăritoare în România, însă relativ comună în migrație.. 

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj. Apariție ocazională în migrația de 
primăvara/toamnă. 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

În perioada proiectului chirighița cu aripi albe a fost identificată în sit 
hrănindu-se în perioada de cuibărit și în pasaj. 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă. 

6. Abundenţă  Prezență certă. 
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Chirghița cu aripi albe folosește habitatele acvatice din sit, în special 
pe perioada migrației. 

9. Distribuţia speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
997   Cuculus canorus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 997, Cod Natura 2000 A212 
2 Denumirea ştiinţifică  Cuculus canorus 
3 Denumirea populară Cuc 
4 Descrierea speciei  O pasare de mărimea porumbeilor, seamănă cu uliul păsărar la forma 

si culoare. Lungimea corpului este de 32-36 cm, anvergura de 54-60 
cm si are o masa corporala de 130 g la mascul si 110 g la femela. 
Părţile superioare sunt gri-albăstrui, pieptul este alb cu dungi 
orizontale de culoare închisa. Aripile sunt ascuțite, coada este lunga 
si irisul galben. Femela de obicei prezinta acelaşi colorit, dar poate fi 
si de culoare ruginie. Se hrănește cu insecte, omizi in special, iar 
uneori cu ouăle si puii altor păsări mici. In sălbăticie, durata medie de 
viaţa este de şase ani. 
Este o specie parazită, femela cuc depunându-și ouăle în cuiburile 
altor păsări, lăsând clocitul și crescutul puilor pe seama păsărilor-
gazdă. Sunt depuse până la 25 de ouă în perioada aprilie-mai, câte 
unul pentru fiecare cuib-gazdă. Femela selectează câteva cuiburi care 
aparțin speciilor-gazdă agreate de ea, așteaptă până când ouăle sunt în 
stadiul potrivit, moment în care scoate unul din ouăle depuse de 
gazdă și îl înlocuiește cu al ei. Speciile-gazdă preferate sunt 
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codobatura albă, măcăleandrul, muscarul sur, fâsa de luncă, silvia de 
câmpie și diferite specii de lăcari. Mărimea medie a unui ou de cuc 
este de 22 x 17 mm, iar culoarea acestuia poate varia în funcție de 
culoarea speciei parazitată. Pasărea-gazdă va cloci și oul de cuc timp 
de 11-12 zile. După ce ies din ou, puii de cuc își îndepărtează repede 
concurența, împingând cu picioarele puii și ouăle părinților adoptive 
până când aceștia cad din cuib, astfel beneficiind singur de toate 
investițiile parentale ale familiei adoptive. Puiul de cuc, deși este de 
2-3 ori mai mare decât părinții adoptivi, este hrănit aproape neîncetat 
de către aceștia și va părăsi cuibul după 17 zile de la eclozare. 

5 Perioade critice Revine în zona de cuibărit în luna aprilie, de unde pleacă în luna 
august. 
Ameninţări  

Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului. 
Incendiile de pădure. 
Perturbarea cauzată de alte activităţi antropogene. 
Se crede ca declinul populaţiilor de cuc din unele părţi ale Europei se 
datorează declinului suferit de speciile gazda pentru oua, cărora le 
este distrus habitatul. Eforturile de conservare trebuie sa cuprindă si 
monitorizarea speciilor gazda pentru ouăle de cuc si protejarea 
habitatului acestora. 

6 Cerinţe de habitat Poate fi întâlnit in păduri sau in zonele cu arbori, pajişti si stufărişuri. 
Habitatul cucului este foarte larg, Această specie putând fi găsită în 
pădurile de foioase, crângurile de pe malul apelor curgătoare, coasta 
mărilor sau la marginea orașelor. Mai trăiește și în regiunile cu 
smârcuri sau de stepă, unde trăiesc și speciile pe care le parazitează. 

7 Fotografii 

 
Cuc (Cuculus canorus) 

Foto: Fuciu Cătălin 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Cuculus canorus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă o gamă largă de habitate, având totuși o preferință 
ridicată pentru stufăriș și arboret. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită frecvent în sit. Cuibărește în stufărișul din zona 
nordică a lacului. Restul sitului este folosit pentru hrănire.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
855   Alcedo atthis 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 855, Cod Natura 2000 A229 
2 Denumirea ştiinţifică  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. Adulţii au înfățişare 
similara, cu o singura excepție, femela având o pata roşie la baza 
mandibulei. Penajul de pe spate, apare in funcţie de direcţia razelor 
de lumina, albastru sau verde strălucitor, fiind o apariţie ce 
impresionează. Pe piept si abdomen este portocaliu – roşiatic. Se 
hrănește 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 
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părinți. 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 hrăniți. 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: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Alcedo atthis 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Specie identificată în sit în special hrănindu-se. 

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

marginală 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6. Abundenţă  Comună 
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7. Perioada de colectare a 
datelor din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiilor, specia  a fost observată în sit. Sunt 
habitate adecvate de ciubărit pe malurile abrupte. 

9. Distribuţia speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1141  Merops apiaster 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1141, Cod Natura 2000 A230 
2 Denumirea ştiinţifică  Merops apiaster 

3 Denumirea populară Prigorie 
4 Descrierea speciei  Pasăre de talie medie cu o lungime a corpului de 25 – 29 cm și o 

anvergură de 36 – 40 cm. Ușor de recunoscut după coloritul exotic, 
țipător. Adultul are galben pe gât, albăstrui ventral,  pete alb – gălbui 
pe umăr,  iar creștetul/spatele și o bandă roșie de pe aripă sunt roșii – 
maroniu. Juvenilii de regulă prezintă o culoare mai ștearsă.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Se întoarce din Africa de la mijlocul lunii aprilie până la sfârșitul 
lunii mai, moment în care și începe cuibăritul. Perechile monogame 
pot fi câteodată solitare, dar de obicei formează colonii mici sau mari. 
În timpul ritualului de împerechere, masculul hrănește femela cu 
insectele cele mai mari pe care le capturează, păstrându-le pe cele 
mici pentru sine. După formarea perechii, aceasta începe să sape 
tunelul de 70-150 cm lungime, la capătul căruia va fi amplasat cuibul. 
Ocazional la săparea tunelului ajută și alte exemplare din colonie. 
Femela depune la începutul lunii iunie o pontă formată din 4-10 ouă 
albe, lucioase, care sunt clocite de ambele sexe timp de aproximativ 
20 de zile. Puii sunt hrăniți de amândoi părinți și ocazional de alte 
ajutoare din colonie, timp de 30-31 de zile, până când părăsesc 
cuibul. O pereche depune o singură pontă într-un sezon de 
reproducere. 

6 Cerinţe de habitat Folosește habitate cu peisaje însorite, calde, deschise, precum pășuni 
și terenuri arabile cu copaci izolați, văi protejate, câmpii, maluri de 
râu cu tufăriș, versanți însoriți și fânețe. Pentru cuibărit necesită 
pereți și maluri abrupte, uscate, de argilă, nisip, piatră de nisip moale, 
laterit 
sau pământ. 
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7 Fotografii 

                
                        Merops apiaster Foto: Fuciu Cătălin 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Merops apiaster 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă habitatele deschise cu copaci izolați, văi protejate, câmpii, 
maluri de râu etc. În sit specia a fost observată frecvent hrănind-se.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

marginală 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Prigoria a fost observată de mai multe ori în sit. Specia cuibărește în 
golful nord-estic al lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

853   Alauda arvensis 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS –  853, Cod Natura 2000 A247 
2 Denumirea ştiinţifică  Alauda arvensis 

3 Denumirea populară Ciocârlie de câmp 
4 Descrierea speciei  Coloritul este în general maro deschis, cu pete dese întunecate, cu 
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abdomen alb și cu marginea posterioară a aripii albicioasă. Pe cap 
are o creastă mică în comparație cu ciocârlanul a cărui creastă este 
mult mai accentuată. Lungimea corpului este de 18-19 cm, iar 
anvergura aripilor este de 30-36 cm, cu o masă corporală de 45-55 g. 
Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 10-11 ani. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Femelele depun 3-5 ouă în lunile mai-iunie, incubația fiind de 11-15 
zile. Puii sunt hrăniți de ambii părinți până la vârsta de 8-10 zile, 
părăsind cuibul și devenind independenți după aproximativ 25 de 
zile. Perechile au o singură pontă pe an. 

6 Cerinţe de habitat Specia preferă habitatele de stepă și câmpie cu vegetație ierboasă 
abundentă, la noi cuibăreşte preponderant în lanurile de cereale. 

7 Fotografii 

             
                         Alauda arvensis Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Alauda arvensis 

2 Informaţii specifice speciei Specie întâlnită în habitatele de stepă și câmpie cu vegetație 
ierboasă abundentă, respectiv în lanurile de cereale  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândită 
5 Statutul de prezenţă 

[management] 
nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 
 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată pe terenurile agricole din zona. Este 
cuibăritoare în zonele agricole din și de lângă sit.  

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1260  Riparia riparia 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1260, Cod Natura 2000 A249 
2 Denumirea ştiinţifică  Riparia riparia 
3 Denumirea populară Lăstun de mal 
4 Descrierea speciei  Mai mic decât lăstunul de casa si rândunica, are părţile superioare 

maronii, gat si abdomen albe si o dunga închisa pe piept. Aripile sunt 
negre pe partea inferioara.  Silueta zvelta, cu aripi lungi si o coada 
puţin bifurcata. Lungimea corpului de 12-14 cm, anvergura de 25-29 
cm, masa corporala medie de 14 g. Masculul si femela seamănă 
foarte bine. Se hrănesc cu insecte zburătoare. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
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: Szabó József 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Riparia riparia 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Lăstunii de mal pot fi întâlniți în majoritatea habitatelor acvatice. 
Cuibăresc în maluri mâloase în imediata apropiere a luciului de apă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/ciubărit/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită foarte frecvent în sit, hrănindu-se. Cuibărește 
în colonii mai mici sau mai mari, în mai multe locuri în pereții 
malurilor. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
1041  Hirundo rustica 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1041, Cod Natura 2000 A096 
2 Denumirea ştiinţifică  Hirundo rustica 
3 Denumirea populară Rândunică 
4 Descrierea speciei  Corpul este negru cu reflexii metalice, bărbia ruginie iar partea 

ventrală albă. Se aseamănă oarecum cu lăstunul-de-casă, însă în zbor 
se evidenţiază coada mult bifurcată şi lipsa albului de pe târtiță. 
Rândunica are un penaj negru albăstrui, gatul roşu si aripile negre, 
toate acestea in contrast cu partea de dedesubt, deschisa la culoare. 
Atât masculul cat si femela au acelaşi colorit, dar la mascul coada 
este mai lunga. Culorile exemplarelor tinere sunt mai pale, iar 
bifurcația din coada este mai puţin pronunţată. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Ambii părinți clocesc cele 1-8 ouă albe cu puncte cenușii și cafenii, 
timp de 12-17 de zile și își hrănesc puii după eclozare. Aceștia din 
urmă părăsesc cuibul după aproximativ 20-21 de zile după ieșirea din 
ouă. Depune frecvent două ponte într-un sezon de reproducere; prima 
clocire are loc în luna mai, iar cea de-a doua în luna august. Din 
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cauza instalării unei toamne timpurii, puii din cea de-a doua pontă 
pot pieri. 
Ameninţări  

Pierderea și alterarea habitatului. 
Poluarea. 
Perturbările cauzate de activități antropice. 

6 Cerinţe de habitat Rândunica este una dintre cele mai comune specii cuibăritoare din 
localități. Cuibăreşte aproape exclusiv în localităţi, în cuiburi pe care 
şi le construiește din pământ, paie şi salivă, la încheietura peretelui cu 
tavanul clădirilor. Cuibul de rândunică este complet deschis în partea 
superioară. Apariția sa depinde în mare parte de creșterea animalelor 
domestice. De obicei ocolesc pădurile întinse și zonele foarte uscate. 
Probabil cu mult timp în urmă a cuibărit în zona montană, zonele 
costale cu cavități, chei și copaci scorburoși; cu timpul însă s-a 
adaptat la mediul antropic. Astfel rândunica poate fi întâlnită pe 
terenuri agricole, în localități, de-a lungul drumurilor, oriunde găseşte 
locuri corespunzătoare pentru a cuibări și a aduna hrană, de multe ori 
preferând zonele aflate în apropierea apelor. 

7 Fotografii 

                       
                         Hirundo rustica Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Hirundo rustica 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Cuibăreşte aproape exclusiv în localităţi. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă nativă 
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[management] 
6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită frecvent în sit, hrănindu-se. A fost observată în 
toate habitatele din sit.   

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
1006    Delichon urbicum 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1006, Cod Natura 2000 A253 
2 Denumirea ştiinţifică  Delichon urbicum 
3 Denumirea populară Lăstun de 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 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 
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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. 

7 Fotografii 

             
                   Delichon urbicum Foto Szabó József Iosif 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Delichon urbicum 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Lăstunii de casă cuibăresc sub streșini și corniște, preferând pereții din 
piatră sau cărămidă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită rar în sit, hrănindu-se. Lipsesc habitatele pentru  
ciubărit. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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informaţii 
 
 
 
 
 
1151    Motacilla flava 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1151, Cod Natura 2000 A260 
2 Denumirea ştiinţifică  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 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, fânațe, 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. 
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7 Fotografii 

                  
                          Motacilla flava Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Motacilla flava 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită într-o gamă largă de habitate: pășuni, fânețe, terenuri 
arabile, mlaștini, pășuni din apropierea apelor. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată frecvent în sit. Cel mai probabil este 
cuibăritoare în zonele agricole aferente sitului.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
 
1149   Motacilla alba 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 1149, Cod Natura 2000 A262 

2 Denumirea ştiinţifică  Motacilla alba 

3 Denumirea populară Codobatură albă 
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4 Descrierea speciei  Este singura specie de pasăre colorată în alb, gri și negru, având coada 
lungă specifică tuturor codobaturilor. Coloritul este simplu, cu spatele 
gri, creștetul, ceafa și târtița până la gușă negre, aripile și coada negre și 
mărginite de alb. Prin năpârlirea de toamnă, culoarea neagră se reduce. 
Partea inferioară este de culoare albă, până la piept care este de culoare 
neagră. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Primăvara apare repede după topirea zăpezii, începând cuibăritul în 
luna aprilie. Perechile monogame se formează numai pe timpul 
perioadei de reproducere, câteodată deja pe teritoriul de iernare. În 
această perioadă sunt teritoriale și folosesc același teritorii de cuibărit 
în ani consecutivi. Cuibul alcătuit din fire de iarbă uscate, rădăcini și 
frunze este construit în cavități naturale și artificiale (streșini de casă, 
printre țigle, în iedera de pe clădiri etc.). Pe interior cuibul este tapetat 
cu fire de păr, lână și pene. Ocupă cu succes și cuiburile artificiale cu 
intrare largă. Are două ponte pe an, fiecare fiind formată din 3-8 ouă 
netede și strălucitoare, de culoare albă, gri, alb- albăstruie sau gri-
maronie. Acestea sunt incubate timp de 11-16 zile, iar puii vor fi apți de 
zbor la vârsta de 16 zile. Atât clocitul, cât și hrănirea puilor sunt 
efectuate de cei doi părinți. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie foarte adaptabilă, ocupând teritorii într-o varietate de 
habitate în apropierea apelor precum lacuri, râuri, pâraie, canale, 
estuare și coaste de mare. Poate fi întâlnită și mai departe de ape, în 
localități, la ferme de animale, pe drumuri, aerodromuri, în parcuri, 
grădini sau în alte locuri unde găsește sol neacoperit și iarbă scurtă.  

7 Fotografii 

               
                           Motacilla alba Foto: Szabó József 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Motacilla alba 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită într-o gamă largă de habitate: malul lacurilor, râurilor, 
pâraie, canale, estuare, coaste etc.  

3 Statutul de prezenţă reproducere 
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[temporal]  
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată frecvent în sit. Cel mai probabil este 
cuibăritoare în zonele agricole aferente sitului.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
1263  Saxicola rubetra 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 1263, Cod Natura 2000 A275 

2 Denumirea ştiinţifică  Saxicola rubetra 
3 Denumirea populară Mărăcinar mare 
4 Descrierea speciei  Putin mai mic decât un măcăleandru, mărimea corpului de 12-14 cm, 

anvergura de 21-24 cm, masa corporala medie de 17 g. Masculii au 
părţile superioare maroniu pătate si un piept ocru maroniu, cu o dunga 
alba proeminenta deasupra ochiului. Femelele sunt de culoare mai puţin 
deschisa. Se hrănesc cu insecte si rame, dar ocazional si cu fructe si 
semințe. In libertate, longevitatea este de doi ani. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Este o specie care cuibărește în perioada aprilie– august. Masculii sunt 
primii care revin la locurile de cuibărit, deseori întorcându-se exact în 
acelaşi loc. Perechile sunt monogame, iar legătura dintre parteneri 
poate dura toata viața. Depun trei-şapte oua cu mărimea de 19x14 m, 
iar femela le clocește singura pentru 12-14 zile. Ambii părinți hrănesc 
puii pana când aceştia părăsesc cuibul, la 12-13 zile de la eclozare. 
Juvenilii vor mai fi hrăniți de părinți încă doua săptămâni de la plecarea 
din cuib. Fiecare cuplu scoate un rând sau doua de pui pe an. 
Ameninţări  

Specia depinde de câmpurile cultivate cu intensitate mica, unde cositul 
se face o data sau de doua ori pe an. Declinul a fost cauzat de 
intensificarea exploatării câmpurilor in agricultura. Pentru ca specia sa 
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aibă un habitat propice este nevoie de o singura cosire a câmpului, cat 
mai târziu. 

6 Cerinţe de habitat Poate fi întâlnit in zone deschise, cu puncte de unde sa poată vedea 
întinderea, aşa cum sunt vegetaţia joasa sau gardurile. Trăieşte pe 
pajişti, miriști si plantaţii tinere de conifere. 

7 Fotografii 

                   
                           Saxicola rubetra Foto:Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Saxicola rubetra 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia trăiește pe pajişti, miriști. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Marginal 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiilor, specia a fost observată în sit. Cel mai 
probabil este cuibăritoare în zonele agricole aferente sitului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1264  Saxicola torquata 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 1264, Cod Natura 2000 A276 

2 Denumirea ştiinţifică  Saxicola torquata 
3 Denumirea populară Mărăcinar negru 
4 Descrierea speciei  Aproape de aceeaşi mărime ca si un măcăleandru, lungimea corpului de 

11,5-13 cm, anvergura de 21-23 cm, masa corporala medie de 15 g. In 
penaj nupțial, masculul are cap negru cu jumătate de guler alb pe gat, 
spatele este negru pestriț, abdomenul alb. Femela este maronie cu puţin 
portocaliu pe piept. Se hrănesc in principal cu nevertebrate, dar si cu 
vertebrate mici, semințe si fructe. In libertate longevitatea este de pana 
la patru ani.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

In funcţie de areal, cuibăritul are loc in perioada martie-iunie. Femela 
clocește singura cele trei-şase oua, timp de 13-14 zile. Ouăle au 
mărimea de 19x14 mm. Ambii părinți hrănesc puii pana când părăsesc 
cuibul si încă 14-15 zile după. Intr-un sezon, o pereche scoate intre 
doua si patru rânduri de pui. 
Ameninţări  

Alterarea și pierderea habitatelor în urma activităților agricole sau a 
schimbării folosirii terenurilor. Contaminarea prin produse agricole. 
Mortalitatea și alte efecte cauzate de prădători. 
Efectul vânătorii. 
Efectul altor activități antropogene. 
Declinul a fost pus pe seama pierderii habitatului, deoarece tot mai 
multe câmpuri sunt cultivate intensiv. Păstrarea habitatului cu vegetatie 
răzleața este o măsura ideala de conservare. 

6 Cerinţe de habitat Habitatele obișnuite sunt formate din terenuri deschise cu tufișuri și 
mărăcini, pe care le ocupă de la nivelul mării până la regiuni mai înalte, 
ajungând inclusiv deasupra liniei superioare a pădurilor, în zonele 
alpine. Preferă habitatele cu mai mulți copaci și tufișuri față de 
mărăcinarul mare. În România este prezentă în toate regiunile 
țării, ca oaspete de vară. 
Poate fi găsit in zone uscate, cu vegetatie mica si rara, ziduri sau 
garduri pe care le foloseşte ca punct de observație. Populează câmpiile 
si zonele cu tufişuri si vegetatie mica. 
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7 Fotografii 

               
                        Saxicola torquata Foto:Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Saxicola torquata 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită în habitatele formate din terenuri deschise cu tufișuri și 
mărăcini 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată frecvent în sit. Cuibăreşte în zonele agricole 
aferente sitului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1122  Locustella naevia 

A.  Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 1122, Cod Natura 2000 A290 

2 Denumirea ştiinţifică  Locustella naevia 
3 Denumirea populară Grelușel pătat 
4 Descrierea speciei  Se hrănește cu insecte, ocazional consumând și păianjeni (Araneae) și 

moluște mici. Își procură hrana căutând în vegetația scundă, adunând-o 
de pe tulpinile plantelor, mișcându-se de sus în jos. Se poate hrăni și pe 
pământ, căutând între frunzele căzute la sol. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Perioada de cuibărit durează de la sfârșitul lunii aprilie până la mijlocul 
lunii iulie, specia având de obicei două ponte într-un sezon de 
reproducere. Este monogamă, solitară și teritorială. Cuibul este în 
formă de ceașcă și este construit de către ambii părinți din frunze, 
mușchi și fire de iarbă, fiind căptușit cu pene sau păr de mamifer. El 
este amplasat în apropierea solului sau chiar pe acesta, în vegetație 
densă, de obicei în mărăcini sau rogoz. Ponta este formată din 5-6 ouă 
și este clocită pe rând de către ambii părinți timp de 12-15 zile. Puii 
sunt hrăniți în special cu insecte, de către ambii părinți, și părăsesc 
cuibul când ajung la vârsta de zbor, la 10-12 zile de la eclozare. 
Ameninţări  

Pierderea și alterarea habitatului. 
Poluarea apelor. 
Gestionarea defectuoasă a apelor. 
Perturbarea antropogenă. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește la marginile pădurilor, pe păşuni umede și fânețe cu 
vegetație înaltă, în apropierea pârloagelor, în zone cu urzică (Urtica 
dioica) și rug de munte (Rubus fructicosus), în mlaştini cu stuf sau 
rogoz, la margini de câmp, în mlaştini montane cu arbuști de salcie 
(Salix sp.) și mesteacăn (Betula sp.). Limitele altitudinale ajung la 
maximum 500 m în Europa și 600 – 15.000 1.500 m în Caucaz. 
Longevitatea maximă în libertate este de 5 ani. Atinge maturitatea 
sexuală la vârsta de un an. 
Se hrănește cu insecte, ocazional consumând și păianjeni (Araneae) și 
moluște mici. Își procură hrana căutând în vegetația scundă, adunând-o  
e pe tulpinile plantelor, mișcându-se de sus în 
jos. Se poate hrăni și pe pământ, căutând între frunzele căzute la sol. 
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7 Fotografii 

                 
                        Locustella naevia Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Locustella naevia 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Cuibărește la marginile pădurilor, pe păşuni umede și fânețe cu 
vegetație înaltă 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Nu a fost observată în sit. 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Nu a fost observată în sit. 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  Lipsă/prezență incertă. 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiilor, specia nu a fost observată în sit. Nu 
sunt habitate adecvate pentru ciubărit. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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846  Acrocephalus schoenobaenus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod EUNIS – 846  , Cod Natura 2000 A295 

2 Denumirea 
ştiinţifică  

Acrocephalus schoenobaenus 

3 Denumirea populară Lăcar mic 
4 Descrierea speciei  Specie de talie mică cu lungimea corpului de 11.5 – 13 cm și o 

anvergură de 19 cm.  Are o sprânceană distinctă , lungă cu un colorit 
alb-murdar, sau alb-gălbui care contrastează cu creștetul mai întunecat. 
Spatele prezintă striuri întunecate, șterse.  În zbor se poate observa 
târtița maroniu-gălbuie. Creștetul este întunecat pe laturi, formând o 
bandă mai deschisă, maronie, pe centru. Sexele nu pot fi diferențiate în 
teren. Juvenilul poate fi diferențiat de adult prin pete mai întunecate. 
Toamna prezintă un penaj mai curat, nou, în comparație cu adultul la 
care este mai uzat, șters. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Perioada de cuibărit începe în aprilie. Cuibărește în vegetație densă și 
joasă, de regulă aproape de apă sau în văi umede, incluzând vegetația 
din apropierea bălților, a cursurilor de apă sau a canalelor, în mlaștini de 
șes cu păpuriș și stufăriș. Mai rar cuibărește și în habitate mai uscate 
precum livezi, garduri vi, tufărișuri dense , situate totuși la mai puțin de 
500 de m de-un habitat acvatic. Este o specie predominant monogamă. 
Teritoriul este destul de restrâns de aproximativ 100-200 de metrii 
pătrați. Cuibul este construit exclusiv de femelă fiind situat la 10-70 de c 
deasupra terenului mlaștinii, printre ierburi înalte. Are forma unei cești 
adânci și este suspendat pe tulpini înalte. Pe interior este căptușit cu puf 
de mamifere sau inflorescențe de stuf. În general femela depune 5-7 ouă 
pe care le clocește timp de 13-15 zile. Puii sunt hrăniți până la vârsta de 
25-30 de zile după care devin independenți.  

6 Cerinţe de habitat Este o specie comună în stufărișuri, în mlaștini sau în alte tipuri de 
vegetație deasă de-a lungul malurilor lacurilor sau râurilor. De regulă, 
evită copacii și tufărișurile înalte, precum și terenurile deschise. 
Habitatele de iernare și reproducere sunt variate și includ stufărișuri 
(Phragmites sp.), păpurișuri (Tipha sp.), paphirus (Ciphaerus sp.) pășuni 
umede, coronamentul arborilor situați de-a lungul apelor. În est-ul 
Africii poate ajunge până la altitudini de 2500 metrii.  
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7 Fotografii 

                          
                 Acrocephalus schoenobaenus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Acrocephalus schoenobaenus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă habitatele umede cu stufăriș dar și malurile cu vegetație palustră 
înaltă. În sit are o distribuție egală cu zonele acoperite de stuf şi 
vegetaţie palustră.. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Lăcarul mic a fost observat frecvent în habitatele de stufăriș din zona 
nordică a lacului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1059  Acrocephalus palustris 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1059, Cod Natura 2000 A123 
2 Denumirea ştiinţifică  Acrocephalus palustris 
3 Denumirea populară Lăcar de mlaştină 
4 Descrierea speciei  Specie de talie mică cu o lungime a corpului de aproximativ 13 cm. 

Ca și caractere distinctive: capul este ascuțit cu frunte plană și cioc 
subțire, lung.  Dorsal este maroniu uniform și ventral alb-gălbui, cu un 
ton mai cald pe flancuri și subcodale. Sprânceana este deschisă, scurtă 
și puțin vizibilă, aceasta nu depășește de obicei ochiul, prezintă un 
lorum închis. Creștetul și spatele sunt maronii, de regulă cu o tentă 
gri-măslinie, în timp ce târtița este mai deschisă, un maro cald. Sexele 
sunt asemănătoare, nu se pot diferenția în teren. Vara târziu pot fi 
diferențiați prin penajul uzat, mult mai gri-maroniu dorsal și gălbui pe 
flancuri. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Se întorc din Africa în luna mai, petrecând de trei ori mai mult timp pe 
teritoriile de iernare decât în cele de reproducere. Începe cuibăritul în 
a doua jumătate a lunii mai până în luna iulie, având de obicei o 
singură pontă pe an. Este o specie monogamă – ocazional poligină – și 
teritorială, ocupând teritorii cuprinse între 100 și 1.900 m2. Își pot 
alege la începutul fiecărui sezon de reproducere alți parteneri pentru 
ciubărit și nu se întorc în mod obligatoriu în același teritoriu de 
cuibărit în fiecare an. 
Ameninţări  

• Pierderea și alterarea habitatului. 

• Poluarea apelor. 

• Gestionarea defectuoasă a apelor. 

• Perturbarea antropogenă. 
6 Cerinţe de habitat Preferă vegetaţia densă și relativ înaltă, format mai ales din urzică 

(Urtica), Filipendula sp. sau mărăcine (Rubus fructicosus), adeseori în 
proximitatea copacilor sau a tufelor mai înalte. Folosește și câmpuri 
de porumb și alte terenuri arabile înconjurate de tufe mici sau garduri 
vii. Apare și pe terenuri cu vegetaţie înaltă și tufe mici, în vegetaţia 
ierboasă de lângă șanțuri, în mlaștini, în tufăriș pe sol uscat și în 
grădini, în zone de câmpie și de deal. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 112 
 

7 Fotografii 

                           
Acrocephalus palustris Foto  Daróczi J. Szilárd, sursa: 
www.rombird.ro 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Acrocephalus palustris 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă vegetaţia densă și relativ înaltă, format mai ales din urzică 
(Urtica), Filipendula sp. sau mărăcine (Rubus fructicosus), adeseori în 
proximitatea copacilor sau a tufelor mai înalte. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolat 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  rară 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 
 

8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Lăcarul de mlaştină a fost observat în zone cu vegetație spontană 
formată din ierburi înalte tufărișuri și mărăcinișuri, la limita și în 
proximitatea sitului. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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847  Acrocephalus scirpaceus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS –  847 , Cod Natura 2000 A297 
2 Denumirea ştiinţifică  Acrocephalus scirpaceus 

3 Denumirea populară Lăcar de stuf 
4 Descrierea speciei  Specie de talie mică cu o lungime a corpului de aproximativ 13 cm. Ca 

și caractere distinctive: capul este ascuțit cu frunte plană și cioc 
subțire, lung.  Dorsal este maroniu uniform și ventral alb-gălbui, cu un 
ton mai cald pe flancuri și subcodale.  Sprânceana este deschisă, scurtă 
și puțin vizibilă, aceasta nu depășește de obicei ochiul, prezintă un 
lorum închis. Creștetul și spatele sunt maronii, de regulă cu o tentă gri-
măslinie, în timp ce târtița este mai deschisă, un maro cald. Sexele 
sunt asemănătoare, nu se pot diferenția în teren. Vara târziu pot fi 
diferențiați prin penajul uzat, mult mai gri-maroniu dorsal și gălbui pe 
flancuri.). 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

De regulă specia este monogamă, totuși se cunosc situații de bigamie. 
Perioada de reproducere începe în luna aprilie. Cuibul este amplasat 
între 2 – 8 tulpini de stuf la o înălțime de aproximativ 15 – 200 cm 
deasupra apei. Se cunosc situații când cuibul a fost amplasat în sălcii 
(Salix sp.) situate pe malurile apelor. Cuibul este construit doar de 
femelă, are formă conică căptușit pe interior cu inflorescențe de la 
stuf. Ponta este compusă din 3-5 ouă care sunt clocite timp de  8 – 13 
zile de ambii parteneri. Puii sunt hrăniți timp de 10 – 14 zile după care 
devin independenți. Specia este des parazitate de către cuc (Cuculus 

canorus).  
6 Cerinţe de habitat Ocupă habitate cu stufăriș, situate de-a lungul râurilor, mlaștinilor și 

canalelor, deseori își procură hrana din habitate mai deschise cu 
tufăriș, mai uscate din apropierea acestora, rar poate fi observat și în 
zone agricole. Migrația și-o desfășoară de-a lungul râurilor în habitate 
de stufăriș sau tufăriș (Acacia sp. Și Lantana sp.), totuși poate fi 
întâlnit și în habitate mai deschise cu vegetații erbacee  înalte.  
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7 Fotografii 

                          
                    Acrocephalus scirpaceus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Acrocephalus scirpaceus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă habitatele umede cu stufăriș.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Lăcarul de stuf a fost observat frecvent în habitatele de stufăriș din 
zona nordică a lacului. Este o specie cuibăritoare.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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842 Acrocephalus arundinaceus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 842 , Cod Natura 2000 A298 
2 Denumirea ştiinţifică  Acrocephalus arundinaceus 

3 Denumirea populară Lăcar mare 
4 Descrierea speciei  Cea mai mare specie de lăcar din țara noastră cu o lungime a corpului 

de 18-20 de cm și o anvergură de 25-29 de cm. Coloritul este maro 
dorsal iar ventral este alb gălbui. Capul și ciocul sunt masive, de 
obicei cu o pată întunecată pe vârful mandibulei inferioare. De regulă 
are o sprânceană deschisă, lată, distinctă, iar lorumul și linia ochiului 
sunt întunecate. Adesea, pe ceafă prezintă un colorit mai pal, șters. 
Pasărea observată de aproape prezintă striuri fine pe piept. Coadă este 
lungă iar proiecția primarelor este mare (primarele sunt tivite cu alb).  
Picioarele sunt roz-maronii. Sexele nu se pot diferenția.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
De regulă, perioada de reproducere începe în martie-aprilie în funcție 
de arealul unde se află. Masculul atrage femela prin cântecul său 
puternic. O dată formată perechea, acesta continuă să cânte pentru 
marcarea teritoriului. De regulă este o specie monogamă, totuși se 
cunosc situații când masculul a avut 2 sau 3 partenere. Cuibărește în 
stuf unde femela construiește cuibul în formă de coș la o înălțime de 
60-120 cm deasupra apei. Acesta este țesut din iarbă, puf, pânză de 
păianjen și frunze. Pe interior cuibul este căptușire cu frunze, păr, puf , 
uneori chiar și pene. Femela depune la sfârșitul lunii mai 3-6 ouă de 
culoare verde-gălbui, verde-albăstrui sau albastre cu pete de nuanțe 
diferite. Incubația durează 14 zile și este asigurată de ambii parteneri. 
Puii sunt hrăniți timp de 12-14 zile după care păsăresc cuibul.  

6 Cerinţe de habitat Lăcarul mare este o specie comună în regiunile mlăștinoase cu lacuri 
și bălți împrejmuite de vegetație acvatică (stuf, tufișuri sau ierburi 
înalte).  
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7 Fotografii 

                 
                 Acrocephalus arundinaceus Foto: Fuciu Cătălin 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Acrocephalus arundinaceus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă habitatele umede cu stufăriș. În sit are o distribuție largă în 
zonele acoperite de stuf. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Lăcarul mare a fost observat frecvent în habitatele de stufăriș din zona 
nordică a lacului. Este o specie cuibăritoare.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1212  Phylloscopus sibilatrix 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1212, Cod Natura 2000 A314 
2 Denumirea ştiinţifică  Phylloscopus sibilatrix 
3 Denumirea populară Pitulice sfârietoare 
4 Descrierea speciei  Părţile superioare sunt verzui, are gatul de culoare galbena, ca si 

partea superioara a pieptului. Părţile inferioare sunt de culoare alba. 
Coada este scurta. Lungimea corpului este de 11-12,5 cm, anvergura 
de 20-24 cm, masa corporala medie de 10 g. Masculul seamănă cu 
femela foarte bine. Se hrănește cu nevertebrate, preponderent 
păianjeni si insecte, dar toamna mănâncă si fructe si semințe. Recordul 
de longevitate in libertate este de 10 ani. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Se împerechează in perioada mai-iulie, in funcţie de areal. Cinci-şapte 
oua, de mărimea 16x13 mm, sunt clocite de femela, singura, timp de 
12-14 zile. Ambii părinți hrănesc puii, care părăsesc cuibul la 12-15 
zile de la eclozare. De obicei, femela depune un singur rând de oua pe 
sezon, iar uneori îl depune si pe al doilea, doar daca primul a fost 
distrus. 
Ameninţări  

Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului. 
Managementul defectuos al pădurii. 
Poluarea. 
Perturbarea cauzată de alte activități antropogene. 
Cea mai mare ameninţare pentru aceasta specie este pierderea 
habitatului, din cauza schimbărilor din managementul suprafeţelor 
împădurite. Necesita păduri cu vegetatie slaba de arboret.  

6 Cerinţe de habitat Pitulicea sfârâitoare cuibărește în pădurile dese, mature, cu copaci 
înalți și cu frunziș abundent, dar fără subarboret, aflate la șes sau la 
poalele munților. Preferă pădurile care au acumulat un strat gros de 
frunze în litieră. Poate fi însă întâlnită și în pădurile de conifere. În 
Alpi ajunge să cuibărească până la altitudinea de 1.300 m. La noi este 
răspândită în pădurile de la șes și deal din întreaga țară. 
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7 Fotografii 

            
                     Phylloscopus sibilatrix Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Phylloscopus sibilatrix 
2 Informaţii specifice 

speciei 
În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu 
vegetaţie lemnoasă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

migraţie 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  rară 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În urma aplicării metodologiilor specia a fost observată în sit pe 
timpul migraţiei. Nu sunt habitate adecvate pentru ciubărit.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1211  Phylloscopus collybita 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1211, Cod Natura 2000 A315 
2 Denumirea ştiinţifică  Phylloscopus collybita 
3 Denumirea populară Pitulice mică 
4 Descrierea speciei  Este mica, are o lungime a corpului 10-12 cm, anvergura de 18-21 

cm, o masa corporala medie de 9 g. Părţile superioare sunt de culoare 
verzui-maronii, galben pal pe cele inferioare, cu abdomen albicios. 
Cioc închis la culoare, sprânceana scurta si palida. Masculul si femela 
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seamănă foarte bine. Seamănă foarte bine cu pitulicea fluierătoare, 
dar are coloritul mai puţin stringent si este identificata după cântecul 
caracteristic. Se hrănește cu insecte. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Împerecherea începe la sfârșit de aprilie și început de mai. Femela 
construiește un cuib foarte mic, rotund, cu o intrare laterală, care este 
așezat pe sol sau foarte aproape de acesta, fiind camuflat în vegetaţia 
scundă din liziere, terasamente de drumuri forestiere sau tăieturi de 
pădure. Acesta este făcut din frunze uscate, crenguțe, iarbă sau 
muşchi și este căptușit cu frunze fine sau chiar cu pene. 
Incubația, hrănirea puilor și îngrijirea cuibului cad în întregime în 
sarcina femelei, care este capabilă să își crească singură puii. Foarte 
rar masculul contribuie la creșterea puilor eclozați, aducând hrană 
pentru aceștia. Ponta este formată din 3-9 ouă, iar dacă se va depune 
o a doua pontă în decursul aceluiași an atunci aceasta va fi mai mică. 
Ameninţări  

Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului. 
Managementul defectuos al pădurii. 
Poluarea. 
Perturbarea cauzată de alte activități antropogene. 
Defrişarea pădurilor este o ameninţare pentru păsări, pentru ca le 
distruge locurile de cuibărit. 

6 Cerinţe de habitat Poate fi întâlnita in păduri mature, in zone deschise, parcuri si grădini 
unde exista arboret pe care îl foloseşte la cuibărit. Cuibărește atât în 
pădurile de foioase, mixte sau de conifere, cât și în habitatele 
antropice precum parcuri, livezi, cimitire vechi și grădini. În Munții 
Carpați cuibărește de la poalele lor până la altitudini de 1.500-1.600 
m. Preferă pădurile de foioase, cu fag, stejar, alun sau salcie, dar în 
centrul și estul ariei de distribuție poate fi găsită și în păduri de pin, 
molid sau brad. Habitatele umede sunt mai degrabă preferate de 
populaţiile din sud decât de cele din nord. 

7 Fotografii 

                 
                    Phylloscopus collybita Foto Szabó József 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Phylloscopus collybita 
2 Informaţii specifice 

speciei 
În migraţie poate fi întâlnită în aproape orice habitat terestru. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

migraţie 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 
datelor din teren 

octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Pitulicea mică a fost observată frecvent în habitatele de stufăriș şi în 
păduricile de lângă sit. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
1257  Remiz pendulinus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1257, Cod Natura 2000 A336 
2 Denumirea ştiinţifică  Remiz pendulinus 
3 Denumirea populară Boicuș 
4 Descrierea speciei  Aproape la fel de mare ca un pițigoi albastru, lungimea corpului de 

10-12 cm, anvergura de 16-18 cm, masa corporala medie de 10 g. 
Adulţii au capete gri-maronii, cu o masca oculara neagra si penaj 
castaniu. Coada si aripile sunt maronii-gri, gatul este gri-albicios, 
iar abdomenul este galben închis. Masculul si femela seamănă 
foarte bine, dar la femela masca de la ochi este mai lipsita de 
culoare. Ciocul este ascuțit, iar coada este crestata. Se hrănește 
predominant cu insecte si păianjeni, uneori cu nectar, fructe si 
semințe. In libertate, longevitatea este si de trei ani. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Cuibăritul începe la sfârşitul lunii aprilie. Femela depune intre 
cinci si noua oua pe care le clocește timp de 13-14 zile, iar puii 
părăsesc cuibul după alte 18-24 de zile de la eclozare. Un părinte, 
fie mascul sau femela, abandonează cuibul după ce a depus ouăle 
si ii lasă celuilalt toate îndatoririle parentale. Femela scoate doua 
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rânduri de pui pe an, in timp ce masculul doar unul.  
Ameninţări 

Pierderea și alterarea habitatului. 
Poluarea apelor. 
Gestionarea defectuoasă a apelor. 
Perturbarea antropogenă. 
Specia beneficiază de practicile eficiente de management a 
stufărişului.  

6 Cerinţe de habitat Boicușul este întâlnit în zonele cu stufăriș prezente pe lângă lacuri, 
râuri, estuare și mlaștini. Populațiile din nordul extrem migrează 
iarna în sudul continentului, în țările mediteraneene. Migrația de 
toamnă începe în august-septembrie, iar păsările revin la teritoriile 
de ciubărit în lunile aprilie-mai. 

7 Fotografii  
                       

Remiz 

pendulinu

s Foto: 
Szabó 
József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Remiz pendulinus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

A fost observat în stufărişuri mărginite cu sălcii. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  rară 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Boicușul a fost observat în partea nordică a lacului. 
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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 vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
 
1099  Lanius excubitor 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1099, Cod Natura 2000 A340 
2 Denumirea ştiinţifică  Lanius excubitor 
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 observație. 
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. 
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7 Fotografii 

                     
                        Lanius excubitor Foto Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia Lanius excubitor 

2. Informaţii specifice 
speciei 

Specie nordică care iernează în România. În ultimii ani a început și 
să cuibărească în țara noastră.  

3. Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj / iernare.  

4. Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Izolat. 

5. Statutul de prezenţă 
[management] 

Specie nativă. 

6. Abundenţă  Prezență incertă. 
7. Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8. Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Preferă habitatele terestre mozaicate. Are habitate adecvate în sit, 
poate apare în timpul migraţiei sau iarna. 

9. Distribuţia speciei [harta 
distribuției] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1292  Sturnus vulgaris 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1292, Cod Natura 2000 A351 
2 Denumirea ştiinţifică  Sturnus vulgaris 

3 Denumirea populară Graur 
4 Descrierea speciei  Penajul este predominant negricios cu luciri verzi-violete. Vârful 

aripilor si coada sunt de un brun închis si este presărat pe tot corpul 
cu picatele albe. Descrierea este oarecum relativa pentru ca graurul 
îşi schimba des haina in funcţie de anotimp si vârsta. Graurul are o 
lungime de aproximativ 20 cm, deci este o pasare relativ mica, 
motiv pentru care exista pentru ea un interes vânătoresc scăzut, deşi 
sunt care se dau in vânt după anumite rețete cu graurul actor 
principal. Deschiderea aripilor este de 40 cm iar greutatea de 75 - 
90 g. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Este o specie monogamă, care cuibărește începând cu luna aprilie 
în cavități diverse, precum scorburi, fisuri în pietre, iar în localități 
folosește orice adăpost închis găsește (fisuri în ziduri, sub 
acoperișuri, în hornuri etc.). Depun 2 ponte pe an, a câte 3-7 ouă 
fiecare, de culoare albastru- deschis, cu dimensiunea de 26,5 x 34,5 
mm. Cei doi parteneri clocesc cu schimbul, perioada de incubare 
fiind de 12-14 zile. Puii sunt îngrijiți de către ambii părinți timp de 
3 săptămâni. 

6 Cerinţe de habitat Graurii preferă zonele antropice urbane sau suburbane, unde 
structurile artificiale și copacii le oferă locuri de cuibărit. Păsările 
se hrănesc de obicei în zone ierboase, cum ar fi terenuri agricole, 
pășuni, terenuri de sport sau aerodromuri, cazuri în care iarba scurtă 
face posibilă hrănirea. În afara localităților, preferă pădurile 
deschise cu arbori bătrâni și scorburoși. Capacitatea lor de a se 
adapta la o mare varietate de habitate le-a permis să se disperseze și 
să se stabilească în diverse locuri din lume, astfel încât specia este 
prezentă într-o gamă foarte largă de habitate, din zone umede de 
coastă la păduri alpine, unde ajunge la peste 1.900 m altitudine. 
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7 Fotografii 

 
                     Sturnus vulgaris Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Sturnus vulgaris 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Graurii au o preferință ridicată pentru zonele antropice urbane și 
sub-urbane, unde structurile artificiale și copacii le oferă locuri de 
cuibărit. Pot fi întâlniți hrănindu-se în habitate foarte diversificate. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită frecvent în sit în habitatele terestre. 
Cuibăritor. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1048  Fringilla coelebs 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1048, Cod Natura 2000 A359 
2 Denumirea ştiinţifică  Fringilla coelebs 

3 Denumirea populară Cinteză 
4 Descrierea speciei  Masculul este viu colorat, capul gri, obrajii, gâtul și spatele 

maronii, pieptul roșiatic, coada neagră cu baza cozii verzui, iar 
aripile negre cu două benzi albe spre partea superioară. Femela 
este predominant verzuie, aripile fiind la fel cu ale masculului. 
Lungimea corpului este de 14-16 cm, iar anvergura aripilor este de 
25-29 cm, cu masa corporală de 18-29 g. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Construiesc un cuib în formă de cupă adâncă, lipit de scoarţa 
crăcilor groase, de obicei la intersecția a două ramuri. Este 
construit din rădăcini mici, scoarță de copac și paie; la exterior este 
mascat cu mușchi și licheni, iar în interior este căptușit cu pene. 
Ponta depusă din luna aprilie este clocită numai de femelă, în tot 
acest timp masculul hrănind femela la cuib. Ouăle sunt număr de 
4-5 (3-7 în funcţie de regiune) și au o culoare verde-albăstruie, 
prezentând pete roșcate. Perioada de incubație durează 12-14 zile. 
Puii sunt hrăniți de către ambii părinți. În funcție de abundența 
hranei, o pereche poate depune 2 sau chiar 3 ponte într-un sezon de 
reproducere. 

6 Cerinţe de habitat Preferă zonele pădurile de orice tip, uneori chiar și tufărișuri. Poate 
fi întâlnită cu ușurință chiar și în apropierea așezărilor urbane, în 
parcuri, livezi etc. 

7 Fotografii 

             
                      Fringilla coelebs Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Fringilla coelebs 
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2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele de pădure de orice tip. Este întâlnită cu 
ușurință și în apropierea zonelor urbane, parcuri, livezi etc. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată frecvent în sit.  
Este o specie cuibăritoare în habitatele cu arbori. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

1050  Fringilla montifringilla 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1050, Cod Natura 2000 A360 
2 Denumirea ştiinţifică  Fringilla montifringilla 
3 Denumirea populară Cinteză de iarnă 
4 Descrierea speciei  Seamănă cu cinteza la mărime si forma, are o lungime a corpului 

de 14-16 cm, o anvergura de 24-26 cm, o masa medie corporala 
de 24 g. Vara, masculul are capul negru, spate negru-maroniu, 
aripi si coada negre, umerii portocalii, iar pieptul pălește spre alb 
către abdomen si târtița. Pe timp de iarna, capul are culoarea gri-
maroniu. Femela are cap maroniu spre negru, iar pieptul este 
portocaliu palid. Se hrănește cu semințe, fructe de arbuşti si 
insecte. In libertate, trăiește in medie trei ani. 

5 Perioade critice Cuibăreşte in Rusia de nord si in Peninsula Scandinava, dar 
uneori si mai la sud. Migrează pentru a ierna in sudul Europei, 
Africa de Nord, Asia Centrala, sosind pe terenurile de iernat in 
septembrie, pentru a pleca înapoi in perioada martie-aprilie.  
Ameninţări  

Specia este răspândita bine si stabila ca populaţie in habitat. Nu 
exista la aceasta ora nicio ameninţare pentru ea. 

6 Cerinţe de habitat Trăieşte in păduri de mesteacăn si de conifere in sezonul de 
împerechere si in păduri de foioase pe timp de toamna si de iarna. 
Se hrănește in frunziș, vara, iar pe timp de iarna coboară pe sol 
pentru hrana. Formează stoluri de mii de păsări iarna. 
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7 Fotografii 

              
                Fringilla montifringilla Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Fringilla montifringilla 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu 
vegetaţie lemnoasă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj / iernare. 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

marginală 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 
Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Pe perioada efectuării observațiilor specia a observată rar în sit. 
Poate să apară în număr mare în perioada migraţiei și iarna, în 
habitatele terestre. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
1268 Serinus serinus 

A. Date generale ale speciei 

 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1268, Cod Natura 2000 A361 
2 Denumirea ştiinţifică  Serinus serinus 
3 Denumirea populară Cănăraș 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 129 
 

4 Descrierea speciei  Coloritul general al penajului este galben-cenuşiu. Masculul are 
nuanțele de galben mult mai pronunţate decât la femela. Are un 
corp compact, cu penaj in nuanţe care variază de la galben-verzui 
pana la maro si alb. Aripile sunt scurte si rotunjite. Penele de pe 
piept , gușa si cap au o culoare galbena intensa. Ciocul scurt are o 
culoare maronie, la fel ca si ochii, in timp ce picioarele au o culoare 
intre roz si maro. 
Femela are un penaj in nuanţe mai puţin intense, iar puii au un 
penaj complet maroniu înainte de a ajunge la maturitate. Lungimea 
corpului este de 12 cm, anvergura aripilor de 20 cm si greutatea de 
12-15g. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Cuibărește de obicei în perioada aprilie–iulie, în arbori de diferite 
specii (preferând coniferele), la o înălțime cuprinsă de obicei între 
1,5 și 6 m de la sol. Cuibul este compact și mic, fiind construit de 
femelă la furca dintre două ramuri, folosind rămurele, ierburi, fire 
subțiri de rădăcini sau mușchi. 
Ameninţări  

Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului. 
Managementul defectuos al pădurii. 
Poluarea. 
Perturbarea cauzată de alte activităţi antropogene. 

6 Cerinţe de habitat Cănărașul este o pasăre frecventă în păduri de conifere, liziere sau 
livezi, dar și în grădinile și parcurile localităților, acolo unde sunt 
plantaţi arbori de conifere. Este o specie vulnerabilă la climatul 
umed și răcoros, de aceea preferă altitudinile joase, doar în partea 
sudică a arealului urcând până în zona subalpină. 

7 Fotografii 

                  
                          Serinus serinus Foto Szabó József 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Serinus serinus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu 
vegetaţie lemnoasă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj/iernare. 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

marginală 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a observată rar în sit. Poate să apară mai frecvent în 
perioada migraţiei și iarna în habitatele terestre. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
945  Carduelis chloris 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 945, Cod Natura 2000 A363 
2 Denumirea ştiinţifică  Carduelis chloris 

3 Denumirea populară Florinte 
4 Descrierea speciei  Florintele are capul şi ciocul robust iar culoarea ciocului este roz. 

Are penajul verzui, caracteristică speciei fiind marginea galbenă a 
primarelor. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Cuibărește de obicei în perioada aprilie-iunie, uneori din martie 
până în iulie, în arbori de diferite specii, la o înălțime cuprinsă între 
1,5 și 4 m, fiind identificate cuiburi chiar și la 20 m de sol. Depune 
două ponte pe an, prima în aprilie, a doua în iunie. Fiecare pontă 
este formată din 4-6 ouă, mai rar 3-7. Ouăle au culoarea alb-
albăstrui și sunt clocite numai de către femelă. Prima pontă este 
clocită timp de 13-14 zile, iar la cea de-a doua timpul se scurtează 
la 12 zile. 

6 Cerinţe de habitat Este o pasăre destul de comună în regiunile deschise cu arbori și 
tufe, în grădini și parcuri, liziere de pădure, pâlcuri de arbori, dar și 
în interiorul localităților. Preferă zonele joase, în general putând fi 
întâlnită până la altitudinea de 1.400 m, în zone cu climă boreală, 
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temperată sau mediteraneeană. 
7 Fotografii 

              
                      Carduelis chloris Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Carduelis chloris 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu 
vegetaţie lemnoasă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj/iernare. 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

marginală 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a observată rar în sit. Poate să apară în număr mare în 
perioada migraţiei și iarna în habitatele terestre cu arbori și tufiș. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
944  Carduelis carduelis 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 944, Cod Natura 2000 A364 
2 Denumirea ştiinţifică  Cardeulis carduelis 

3 Denumirea populară Sticlete 
4 Descrierea speciei  Faţa roşie îl face inconfundabil. În rest capul este alb şi negru 

având pe aripă o bandă lată galbenă, târtița este albă iar coada 
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neagră cu pete albe. Sexele sunt asemănătoare pe teren. 
5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Cuibărește în arbori de înălțime mijlocie, preferând în acest scop 
salcâmii începând cu luna mai. Construiește un cuib mic din iarbă 
uscată, mușchi și rădăcini subțiri, cu interiorul în formă de cupă, 
căptușit cu diverse pene. În acest cuib femela depune o pontă 
formată din 4-5 ouă de culoare alb-albăstrui, cu pete brun-roșcate. 
Perioada de incubație este de 12-14 zile, ponta fiind clocită de către 
femelă. 

6 Cerinţe de habitat Specia preferă atât zonele deschise, cât și pădurile, fiind prezentă în 
apropierea așezărilor umane, în grădini, livezi ori parcuri, acolo 
unde poate găsi hrană din abundenţă. Aceasta este constituită din 
semințe mici, pe care le culege de pe tufișuri, scaieți sau din pajiști. 
Preferă în special plantele din familia Compositae. În perioada de 
cuibărire hrana este suplimentată cu un număr mic de nevertebrate. 
În afara sezonului de cuibărire este o specie gregară (de la sfârșitul 
verii până în următoarea primăvară). 

7 Fotografii  

                    
                      Cardeulis carduelis Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Carduelis carduelis 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă atât zonele deschise, cât și pădurile, cuibărește în 
arbori de înălțime mijlocie .  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Reproducere/rezident 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă nativă 
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[management] 
6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a observată frecvent în sit. Este o specie cuibăritoare în 
habitatele terestre cu arbori și tufiș. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
945  Carduelis spinus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 945, Cod Natura 2000 A363 
2 Denumirea ştiinţifică  Carduelis spinus 

3 Denumirea populară Scatiu 
4 Descrierea speciei  Scatiul are capul şi ciocul subţire iar culoarea ciocului este 

maroniu. Are penajul verzui, caracteristică speciei fiind marginea 
galbenă a primarelor, corpul striat şi talia mică. Masculul are o pată 
neagră pe creștet ce îl deosebește de femelă. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Depune două ponte pe an. Prima este formată de obicei din 4-5 ouă 
și este depusă în lunile aprilie-mai, iar cea de-a doua, formată din 
mai puține ouă (3-4), este depusă în luna iunie. Uneori este depusă 
chiar și a treia pontă. Ouăle acestei specii sunt de culoare alb-
albăstruie, punctate cu roșcat, având dimensiunile 16,5 mm x 12 
mm. Clocitul este realizat numai de către femelă, timp de 12-14 
zile. Puii părăsesc cuibul după 12-15 zile, fiind numai parțial 
acoperiți de pene. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în zonele cu climă boreală sau temperată, pe suprafețe 
de teren împădurite cu păduri de conifere sau de amestec. Preferă 
însă molidișurile care au mestecănișuri în apropiere. Uneori, mai 
ales în afara perioadei de cuibărit, vizitează zonele cu arini și 
mesteceni din apropierea apelor. Regimul alimentar al scatiului este 
format mai ales din semințe, în special de conifere, arin, mesteacăn 
și plante ierboase, iar în perioada cuibăritului consumă cu precădere 
nevertebrate. Se hrănește cel mai adesea în copaci, dar coboară 
ocazional și în iarbă sau pe sol atunci când conurile se golesc și 
semințele se scutură. 
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7 Fotografii 

                       
                           Carduelis spinus Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Carduelis spinus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu 
vegetaţie lemnoasă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj/iernare. 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

marginală 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a observată rar în sit. Poate să apară mai frecvent în 
perioada migraţiei și iarna în habitatele terestre. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
943  Carduelis cannabina 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 943, Cod Natura 2000 A366 
2 Denumirea ştiinţifică  Carduelis cannabina 

3 Denumirea populară Cânepar 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 135 
 

4 Descrierea speciei  Câneparul este un passeriform de talie mică cu  lungime a corpului 
de 13 – 14 cm și o greutate cuprinsă între 15 – 26 de grame. Are  
corp subțire, coada lungă, bifurcată la vârf, cap masiv și cioc scurt 
de culoare gri. În toate penajele mantaua este maro, rectricele 
centrale sunt negre iar cele externe albe la bază și negre spre vârf.  
Atât exemplarele adulte cât și juvenilii prezintă alb în aripă. 
Masculii adulți au roșu pe creștet și piept. Culoarea capului este gri 
uniform. Femelele adulte și juvenilii nu au roșu în pena, culoarea 
capului este maro cu striații fine. Pieptul este maro cu striații care 
se pierd treptat spre burtă.  La juvenili, de regulă aceste striații sunt 
mai accentuate.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Este o pasăre monogamă, teritorială în timpul perioadei de 
cuibărire. . Cuibărește în arbori de înălțime medie. Cuibul este 
construit de ambii parteneri, este alcătuit din rămurele, paie, fân, 
mușchi și iarbă uscate. Cuibul este căptușit în interior cu puf și 
pene. Femela depune 4-6 ouă de culoare albăstrui-albicioasă cu 
puncte ruginii. Perioada de cuibărire este cuprinsă între mijlocul 
lui aprilie și începutul lui august, scoțând două rânduri de pui pe 
sezon. Ponta este clocită de obicei de către femelă, iar incubația 
durează 12-14 zile. O data zburați puii, aceştia devin independenți.  

6 Cerinţe de habitat Este o specie cu afinități ridicate pentru zonele deschise și semi – 
deschise. Este întâlnită des pe pășuni cu arboret sau chiar arbori 
izolați, tufișuri, livezi , parcuri, plantații viticole, uneori chiar și în 
pajiști montane etc. Este o specie care poate fi întâlnită în zonele 
cu climă temperată începând cu palearcticul de vest şi până în 
zonele cu clima mediteraneeană şi stepică. Poate cuibări la 
altitudini de 2300 metri în Alpi, iar în restul teritoriului preferă 
pădurile dese cu arbori înalţi. În România cuibăreşte în zonele 
joase şi de deal, ajungând pană pe văile râurilor montane. În afara 
sezonului de cuibărit se adună în stoluri uşurându-şi astfel 
hrănirea, adăpostirea şi migrația. 
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7 Fotografii 

   
                 Carduelis cannabina Foto: Fuciu Cătălin 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Carduelis cannabina 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele deschise și semi-deschise. Este întâlnit 
frecvent în pășunile cu arboret sau chiar arbori izolați, tufișuri, 
livezi etc. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

reproducere 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată frecvent în sit. Este o specie cuibăritoare în 
habitatele cu arbori și tufiș. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

 

980  Coccotraustes coccotraustes 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 980, Cod Natura 2000 A373 
2 Denumirea ştiinţifică  Coccotraustes coccotraustes 

3 Denumirea populară Botgros 
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4 Descrierea speciei  Botgrosul este reprezentantul de talie mare a familiei cintezelor. 
Are ciocul foarte puternic şi gros. Culorile dominante sunt maro-
ruginiu şi gălbui maroniu cu negru, alb şi gri. Aripile sunt negru-
albăstrui  lucios. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 
Femela depune în lunile aprilie-mai un număr de 4-5 ouă verzi-
albăstrui sau cenușii și pătate cu negru, pe care le clocește timp de 
11-13 zile. Pe timpul cuibăritului este o pasăre teritorială, 
păzindu-și perimetrul cuibului. Cuibărește în copaci bătrâni, 
înalți, cu coronament bogat, mai ales stejar și pomi fructiferi. 
Cuibul în formă de ceașcă este clădit în mare parte din rădăcini și 
fire de iarbă, crengi, licheni și mușchi uscați. În cuibul ascuns în 
frunziș depune o singură pontă pe an. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie care se întâlnește în special în zonele deschise cu 
stejar și carpen, dar arealul ei se extinde și în zona altor specii de 
foioase, cu copaci înalți, bogați în fructe de mărime potrivită, cum 
ar fi fagul, frasinul, ulmul, platanul sau paltinul. Zboară în 
coronamentul copacilor sau staționează de multe ori pe vârful 
crengilor. În afara perioadei de cuibărit se deplasează în stoluri 
mari. Se hrănește cu semințe mari și tari, muguri, vlăstari de 
copaci și tufe. Semințele fructelor zemoase sunt consumate după 
ce partea cărnoasă este îndepărtată cu ajutorul ciocului. 

7 Fotografii 

                
             Coccotraustes coccotraustes Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Coccotraustes coccotraustes 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu 
vegetaţie lemnoasă. 

3 Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj/iernare. 
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[temporal] 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
marginală 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a observată rar în sit. Poate să apară mai frecvent în 
perioada migraţiei și iarna în habitatele terestre. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

1142  Miliaria calandra 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1142, Cod Natura 2000 A383 
2 Denumirea ştiinţifică  Miliaria calandra 

3 Denumirea populară Presură sură 
4 Descrierea speciei  Puțin mai mare ca vrabia, are culoarea predominant cafenie. 

Ciocul este gros şi de culoare galben-murdar. Capul şi partea 
superioară a corpului sunt sur-cafeniu-deschis cu dungi 
longitudinale închise, brune. Aripile şi coada sunt cafeniu-închis 
cu marginea penelor tivite mai deschis. Femela e asemănătoare 
masculului. 
Fiind de cele mai multe ori poligin, masculul nu joacă un rol 
important în creșterea puilor, hrănindu-i doar după ce sunt 
aproape mari. 

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Cuibul este construit de către femelă și este de obicei amplasat pe 
pământ. Este realizat din iarbă și căptușit cu păr de mamifer sau 
fire de iarbă fine. Femela depune 3-5 ouă de culoare maroniu-
roșiatică și cu vermiculații fine, caracteristice presurilor, și le 
incubează singură timp de 12-14 zile. Puii sunt hrăniți în primele 
4 zile de la eclozare doar de către femelă, iar mai apoi se alătură 
și masculul. 
Ameninţări  

Alterarea și pierderea habitatelor cauzate de schimbarea folosirii 
terenurilor. 
Contaminarea prin produse agricole. 
Mortalitatea și alte efecte cauzate de prădători. 
Efectul altor activități antropogene. 

6 Cerinţe de habitat Presura sură este o specie întâlnită mai cu seamă în câmpuri 
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deschise, presărate cu tufișuri sau copaci, preferând terenurile 
agricole, în special pășunile și câmpurile cu cereale. Odată cu 
venirea sezonului rece indivizii speciei se adună în stoluri, 
deseori împreună cu presura galbenă (Emberiza citrinella). 
Longevitatea în sălbăticie este de aproximativ 10 ani. Este o 
specie predominant vegetariană, dar se hrănește și cu nevertebrate 
mici, puii fiind aproape în exclusivitate hrăniți cu insecte. Dieta 
sa constă în proporție de 75% din diverse semințe, cereale, frunze 
sau fructe de pădure, fiind suplinită cu insecte mici, păianjeni și 
melci. 

7 Fotografii 

          
                    Miliaria calandra Foto Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Miliaria calandra 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită într-o gamă largă de habitate, mai cu seamă în 
câmpuri deschise, presărate cu tufișuri sau copaci, preferând 
terenurile agricole, în special pășunile și câmpurile cu cereale. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/reproducere/pasaj/iernare 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată frecvent în sit, cuibăreşte în habitatele 
terestre.  

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 
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1202  Phalacrocorax pygmeus 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1202, Cod Natura 2000 A393 
2 Denumirea ştiinţifică  Phalacrocorax pygmaeus 
3 Denumirea populară Cormoran mic 
4 Descrierea speciei  Are un penaj negru lucios si este o specie acvatica. Adulţii au o 

lungime a corpului cuprinsa intre 45 – 55 cm, fiind cu puţin mai 
mari decât o lișiță. Anvergura aripilor variază intre 75 – 90 cm. 
Proporțional cu dimensiunile corpului, coada este lunga, iar ciocul 
scurt. Adulţii au o înfățişare similara. Năpârlesc complet in 
toamna, înainte de sfârşitul lunii noiembrie. Se hrănește in special 
cu peste si nevertebrate acvatice, scufundându-se pana la câţiva 
metri adâncime 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 fiind 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: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Phalacrocorax pygmeus 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie cu preferință ridicată pentru habitatele acvatice dulcicole.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

izolată 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost observată de câteva ori în sit. Folosește lacul pentru 
hrănire. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 
1106 Larus cachinnans 

A. Date generale ale speciei  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1106, Cod Natura 2000 A459 
2 Denumirea ştiinţifică  Larus cachinnans 

3 Denumirea populară Pescăruș pontic 
4 Descrierea speciei  Pescăruș de talie medie spre mare cu o lungime a corpului 
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cuprinsă între 55 – 60 cm și o anvergură de 138 – 147 cm. Corp 
zvelt, cap destul de mic, picioare și alibi lungi și înguste. Ciocul 
este lung și îngust cu un colorit galben-verzui deschis iar a 
exemplarelor tinere este negru. Pata roșie de pe cioc este restrânsă 
pe mandibula. Ochii sunt de regulă întunecați. Are puțin negru în 
vârful aripii, oglinda de pe primara 9 este caracteristică, mare. 
Juvenilii au un cap albicios cu striuri alungite, gri – maronii 
închise în partea de jos a cefei, ciocul complet negru, târtița 
albicioasă iar coada cu o bandă neagră.  

5 Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor 

Femela este cea care alege masculul, ea se apropie de acesta, iar 
el la rândul lui începe să atace și să alunge alți masculi din 
preajmă, înainte de a se alătura femelei preferate. De asemenea, în 
ritualul de împerechere femela îi cere mâncare masculului, care o 
regurgitează direct în ciocul acesteia. După formarea perechii este 
ales locul de cuibărit și cuibul este construit de ambele păsări. 
Masculul își apară zona de cuibărit de alți intruși care îndrăznesc 
să se apropie, face mișcări agresive cu ciocul în jos în sol și 
smulge rapid numeroase fire de iarbă. Luptele dintre masculi se 
rezuma însă doar la aceste mișcări de smulgere a firelor de iarbă. 
Cuibărește în colonii monospecifice de peste 8.000 de perechi, 
sau în grupuri mici care se intercalează în colonii mixte și întinse. 
Cuibul este construit din materiale diverse precum vegetație, pene 
etc. De obicei este poziționat lângă sau sub un tufiș, pe stânci sau 
pe insule. Ponta este alcătuită din 2-3 ouă de culoare brună, cu 
pete mai întunecate, și este incubată pe rând de către ambii părinți 
timp de 27-31 de zile. Pui părăsesc cuibul la câteva zile de la 
ecloziune, ascunzându-se în vegetație, devenind apți de zbor în 
35-40 zile. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în zona lacurilor împrejurate de stufărișuri întinse din 
regiunile de stepă și semideșert, pe lacuri de acumulare, râuri și 
pe insulele râurilor cu vegetație scurtă cu iarbă și tufișuri. 
Formează colonii atât pe stăncile de-a lungul coastelor, cât și pe 
insulele și secțiunile de litoral pietroase, nisipoase, pe limbi de 
pământ, dune de nisip și mlaștini salmastre de-a lungul coastelor. 
În afara sezonului de cuibărit apare mai des zonele de coastă, dar 
își procură hrana și de pe zonele agricole și de-a lungul râurilor 
mari. Specia poate fi observată frecvent pe depozitele de gunoi 
mari. 
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7 Fotografii 

           
                     Larus cachinnans Foto: Szabó József 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Larus cachinnans 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specie întâlnită foarte frecvent în arealul sudic al țării, în zonele 
acvatice dar și pe terenurile agricole, căutând hrană. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 
 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă 
[management] 

nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia a fost întâlnită frecvent în sit, în toate habitatele. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 
 

4. PLAN DE MONITORIZARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI 

 
Metodologia de elaborare a Planurilor/Protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări 

 
 Planurile de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar reprezintă instrumente 
de planificare a activităților de monitorizare a acestora. 

Planul de monitorizare se bazează pe metodologia propusa pentru fiecare specie şi are 
drept scop stabilirea locațiilor (localităților) în care se propune monitorizarea speciei, numărul 
transectelor sau suprafețelor de proba, după caz, luând în considerare distribuția, suprafața 
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ocupata, fragmentarea, presiunile şi amenințările, vulnerabilitatea, precum şi variabilitatea 
ecologica a speciilor la nivelul sitului Natura 2000, astfel încât datele colectate sa fie relevante 
pentru fiecare specie. 

Monitorizarea speciilor de păsări 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, la nivelul unui sit Natura 2000. Astfel, se poate constata menținerea, îmbunătăţirea sau 
degradarea statutului de conservare pentru speciile de păsări la o anumită scară de timp. 

Monitorizarea speciilor de păsări, pe lângă informațiile pe care le oferă despre starea lor 
de conservare sau despre rezultatul diferitelor măsuri de management activ, 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 bazata 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.  

 
� Planul de monitorizare a speciilor de păsări din aria naturală protejată vizată de 

proiect 

 

Scopul Planului de monitorizare: Identificarea prezenței unei specii, estimarea densității şi 
abundentei relative a acesteia în sit, aprecierea calitativi habitatului favorabil speciei şi 
identificarea activităților antropice cu impact potențial asupra speciei. 
Justificarea: Pentru luarea de decizii documentate de management în scopul menținerii sau 
refacerii stării de conservare favorabile a unei specii, este necesara obținerea de informații care sa 
permită identificarea schimbărilor în ceea ce privește distribuția speciei în aria vizata, starea 
populației speciei, starea habitatului speciei şi perspectivele viitoare ale speciei în aria vizata. 
Planul de monitorizare a speciilor de păsări este necesar sa includă:  
- lista, localizarea şi descrierea habitatelor selectate pentru monitorizare (aceasta se va întocmi 
şi actualiza după finalizarea inventarierii ariilor);  

- 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 Formularului standard al 
ariei naturale protejate. 
 

4.1. Protocol de monitorizare pentru speciile caracteristice zonelor agricole 
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A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Denumirea științifica a 
speciei  

Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Merops apiaster, Alauda 

arvensis, Hirundo rustica, Delichon urbica, Motacilla flava, 

Motacilla alba, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, 

Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, Sturnus vulgaris, 

Carduelis cannabina,. 
2. Denumirea populara a 

speciei 
Prepelița, cucul, prigoria, ciocârlia de câmp, rândunica, lăstunul 
de casă, codobatura galbenă, codobatura albă, mărăcinarul mare, 
mărăcinarul negru, pitulicea sfârietoare, pitulicea mică, graurul, 
câneparul. 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Aceste specii de păsări de talie mică și medie preferă habitatele 
deschise, precum pășuni și terenuri arabile cu copaci izolați, 
câmpii, maluri de râu cu tufăriș, fânețe, pădurile de orice tip. Se 
hrănesc de obicei în zone ierboase, cum ar fi terenuri agricole, 
pășuni, unde capturează diferite insecte și larvele lor. 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

2 ieșiri obligatorii conform metodologiei: prima în perioada 15 
aprilie - 15 mai, a doua în perioada 16 mai - 15 iunie. În ambele 
ocazii, numărătoarea păsărilor se va începe cât mai devreme 
(începând cu ora 5 dimineața) şi se va termina înainte de ora 10 
dimineața, deoarece păsările sunt mai active în această perioadă a 
zilei. 

5. Cerințe de habitat Spații deschise cu alternanțe ale terenurilor cultivate cu arborete, 
tufărișuri și pajiști. 

6. Populația la nivelul 
ariei naturale protejate. 

prepeliță: 0 -2 p 
cuc: 4-5 p 
prigorie: 20-30 p 
ciocârlie de câmp: 2-4 p 
rândunică: 40-60 i 
lăstun de casă: 10-20 i 
codobatură galbenă: 14-30 p 
codobatură albă: 4-8 p 
mărăcinar mare: 2-4 p 
mărăcinar negru: 0 - 1 p 
pitulice sfârietoare: 10-20 i 
pitulice mică: 20-30 i 
graur: 20-30 p 
cânepar: 30-40 i 
presură sură: 8-20 i 

7. Distribuția  speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciilor se regăsește la Capitolul 6 - Anexe 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor se regăsesc la Descrierea generală a 
fiecărei specii, tabel A, punctul 7 

9. Sursele de informații A se vedea Capitolul Bibliografie 
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10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmăriți  

Numărul total de exemplare observate, separat pe fiecare dintre 
cele 2 ieșiri; se vor lua în calcul doar exemplarele înregistrate în 
categoriile de distanță. 

 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:  

 

Scopul metodologiei: 

Scopul principal al programului de monitorizare este înregistrarea tuturor speciilor de 
păsări caracteristice zonelor agricole și a efectivelor acestora în punctele selectate și parcurse în 
cadrul celor două ieșiri pe teren. Datele sunt folosite la înțelegerea schimbărilor manifestate de 
populațiile păsărilor clocitoare comune şi pentru evaluarea efectivelor populațiilor acestora pe 
teritoriul fiecărei arii naturale protejate. 
 

 

 

Specii vizate: 

Specii de păsări comune diurne, răspândite în densitate mare sau medie în habitate terestre (în 
special habitate agricole, păduri și localități). 
 

Metodologie: 

În cazul speciilor comune, selectarea locațiilor de evaluare/monitorizare se va face în funcție de 
limitele sitului.  
Activități: 

- Numărătoarea în puncte de monitorizare 
 

Numărătoarea în puncte de monitorizare 

Propunem monitorizarea a 34 puncte de monitorizare, distribuite în jurul lacului (Fig. nr. 2). 
Punctele vor fi distribuite pentru a acoperi echitabil toate clasele de habitate la nivel de 

arie protejată, având și o distribuție altitudinală cat mai largă, astfel încât sa fie acoperite toate 
speciile vizate. 

Distanța dintre două puncte de observație este de 500/1000 m.  
Se recomandă localizarea distantei de 50 şi 100 m de la punctul de observare cu ajutorul 

unor obiecte de referința precum copaci singuratici, tufișuri, clădiri, garduri.  
Metoda de numărare a păsărilor este foarte simplă. La fiecare punct, timpul de observare 

este de exact 5 minute și se notează speciile identificate şi numărul de exemplare auzite în jurul 
punctului în trei categorii: 
1. în interiorul cercului cu raza de 100 de m, exemplare de păsări așezate pe pământ, pe vegetație 
sau coborând din zbor în perioada observației. Se notează şi păsările care se află mai mult timp în 
zbor deasupra cercului studiat deoarece sunt asociate într-o anumita măsură cu habitatele 
existente (de exemplu, ciocârlia de câmp cântând în zbor nupțial, sau un sfrancioc roșiatic 
coborând pe pământ după prada). Păsările vor fi notate în doua categorii de distanta (0-50 şi 50- 
100 de metri) şi vor fi trecute numai în categoria unde au fost văzute sau auzite prima data. 
Observațiile se vor trece direct pe foaie, aproximativ în locul unde au fost observate; 
2. păsări care zboară peste aria observata, fără a coborâ; 
3. păsări observate în afara cercului de 100 de metri. 
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Denumirea speciilor se prescurtează ca în modelul din prima pagina a „Jurnalului de 
teren”. 

Observatorul, care va sta 5 minute fără întrerupere în mijlocul cercului, poate sa 
folosească binoclul, dar în nici un caz nu se va mișca în interiorul cercului. 

Din fiecare punct se vor face fotografii în direcția Nord, Est, Sud, Vest (dimineața, în 
timpul observațiilor). Fotografiile se fac cu distanta focala cat mai mica (adică o deschidere 
larga), cu rezoluție buna. Se recomanda notarea imediata pe teren a numărului fotografiilor. De 
fiecare data fotografiile vor fi realizate în sensul acelor de ceasornic, începând cu Nord. Daca 
terenul permite, distanta intre cele doua puncte va fi parcursa cu bicicleta sau mașina. 

Este important ca observatorul sa efectueze observațiile singur! Dac, eventual, sunt două 
sau mai multe persoane pe teren, trebuie notate numai păsările observate de o singură persoană. 
Prezența mai multor persoane poate deranja păsările şi poate influența rezultatul numărătorii. 

Speciile de păsări observate în pătratul de monitorizare în timpul deplasării de la un punct 
la altul şi care nu vor fi notate în cele 5 minute de observație la punctele selectate, se vor trece 
separat în paginile goale din jurnal. Astfel se va crea o listă mai cuprinzătoare de specii și 
exemplare din pătratul vizitat. 

Aparatul GPS se va folosi pe tot parcursul vizitelor în teren, inclusiv la prima ieșire de 
recunoaștere (cu setarea de înregistrare a truck-ului pornita).  
În caz de vreme ploioasă şi/sau cu vânt puternic este mai bine ca observațiile sa fie amânate 
pentru o altă zi. 
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Figura 2 – Locațiile punctelor de monitorizare din ROSPA0055 Lacul Gălățui (linie 

albastră – limita sitului) 

 

B. Planul de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Stabilirea locațiilor 
de monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesară. 
Zonele de monitorizare vor fi stabilite astfel încât să acopere cât mai 
bine distribuția şi variabilitatea spațială a habitatelor. 

2. Hărţile asociate 
locațiilor de 
monitorizare 

Figura nr. 2 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

Prima ieșire în perioada 15 aprilie - 15 mai, a doua în perioada 16 
mai - 15 iunie 

4. Frecventa 
monitorizării 

Bianuală, cu 2 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți 

6. Numărul de zile/om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de păsări; 
- jurnal de teren; 
- hartă; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busolă (opţional); 
- vestimentație potrivită: încălțăminte impermeabila, îmbrăcăminte 

călduroasa. 
 

 

4.2.  Protocol de monitorizare pentru speciile acvatice şi palustre (cuibăritoare și/sau în 

concentrații) 

 
A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Denumirea științifica 
a speciei  

Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Phalacrocorax carbo, 

Pelecanus crispus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax 

nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea 
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cinerea, Cygnus olor, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas acuta, 

Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca, 

Gallinula chloropus, Fulica atra, Vanellus vanellus, Gallinago 

gallinago, Tringa totanus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Actitis 

hypoleucos, Larus ridibundus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, 

Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus, Alcedo atthis, Riparia 

riparia, Locustella naevia, Acrocephalus schoenobaenus, 

Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus 

arundinaceus, Remiz pendulinus, Phalacrocorax pygmeus, Larus 

cachinnans 
2. Denumirea populara 

a speciei 
Corcodel mic, corcodel mare, cormoran mare, pelican creț, buhai de 
baltă, stârc pitic, stârc de noapte, stârc galben, egretă mică, egretă 
mare, stârc cenușiu, lebădă de vară, rață mică, rață mare, rață sulițar, 
rață cârâitoare, rață lingurar, rață cu cap castaniu, rață roșie, găinușă 
de baltă, lișiță, nagâț, becațină comună, fluierar cu picioare roșii, 
fluierar cu picioare verzi, fluierar de zăvoi, fluierar de munte, pescăruș 
râzător, chiră de baltă, chirghiță cu obraji albi, chirghiță neagră, 
chirghiță cu aripi albe, pescăraș albastru, lăstun de mal, grelușel pătat, 
lăcar mic, lăcar de mlaștină, lăcar de stuf, lăcar mare, boicuș, 
cormoran mic, pescăruș pontic. 

3. Descrierea generală 
a speciei  

Aceste specii ocupă diferite habitate acvatice disponibile, de la marile 
întinderi acvatice, lacuri izolate sau malurile râurilor, până la canale 
sau lacurile de agrement din orașe. Uneori cuibăresc și la distanțe mai 
mari de la suprafețele acvatice, în colonii sau solitare. Păsările 
acvatice se hrănesc cu pești de talie mică, broaște, șerpi, cu insecte și 
larvele lor sau cu materiale vegetale. 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

3 ieșiri obligatorii conform metodologiei: prima în perioada 20 aprilie 
- 1 mai, a doua în perioada 15 mai - 1 iunie, a treia în perioada 10 
iunie - 20 iunie; 

5. Cerințe de habitat Habitate acvatice: lacuri, stufărișuri. 
6. Populația la nivelul 

ariei naturale 
protejate. 

corcodel mic: 0-2 p 
corcodel mare: 15-30 p 
cormoran mare: 30- 300 i 
pelican creț: 20-30 i 
buhai de baltă: 2-6 p 
stârc pitic: 20-30 p 
stârc de noapte: 10-20 i 
stârc galben: 5-10 i 
egretă mică: 50-100 i 
egretă mare: 10- 20 i 
stârc cenușiu: 30-60 i 
lebădă de vară: 0-1 p 
rață mică: 400-1200 i 
rață mare: 4-20 p 
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rață sulițar: 10-120 i 
rață cârâitoare: 3-5 p 
rață cu cap castaniu: 5-10 p 
rață lingurar: 15-70 i 
rață roșie: 0-1 p 
găinușă de baltă: 4-12 p 
lișiță: 5-10 p 
nagâț: 0-1 p 
becațină comună: 15-40 i 
fluierar cu picioare roșii: 5-10 i 
fluierar cu picioare verzi: 20-30 i 
fluierar de zăvoi: 5- 12 i 
fluierar de munte: 8-20 i 
pescăruș râzător: 200 i 
chiră de baltă: 20-40 i 
chirghiță cu obraji albi: 15-30 i 
chirghiță neagră: 15-30 i 
chirghiță cu aripi albe: 5-10 i 
pescăraș albastru: 6-8 p 
lăstun de mal: 800-1200 p 
grelușel pătat: 0 p 
lăcar mic: 30-40 p 
lăcar de mlaștină: 2 -10 p 
lăcar de stuf: 30-40 p 
lăcar mare: 15-28 p 
boicuș: 1-6 p 
cormoran mic: 60-120 i 
pescăruș pontic:120-400 i 

7. Distribuția  speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciilor se regăsește la Capitolul 6 - Anexe 

8. Fotografii Fotografia speciilor se regăsește la Descrierea generală a fiecărei 
specii, tabel A, punctul 7 

9. Sursele de informații A se vedea Capitolul Bibliografie 
10. Indicatorul/Indicator

ii de monitorizare ce 
vor fi urmăriți  

Numărătoare în puncte prestabilite pentru speciile Ixobrychus minutus, 
Botaurus stellaris, , Acrocephalus sp., Locustella sp, Remiz 

pendulinus, Panurus biarmicus etc. 
Numărarea tuturor perechilor cuibăritoare de corcodei, stârci, lebede, 
călifari, raţe, lișițe, găinușe de baltă, limicole. 
Numărarea cât mai exactă a tuturor coloniilor identificate de stârci, 
limicole, pescăruşi, chire și chirighițe. 

 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:  

 
Scopul acestei metodologii este: 
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- Numărarea în puncte a exemplarelor speciilor de păsări palustre, stârc pitic etc. 
- Evaluarea numărului total de perechi cuibăritoare pentru fiecare specie acvatică sau 

dependentă de mediul acvatic 
- Colectarea datelor de distribuție pentru restul speciilor cuibăritoare din pătrat. 

 
Specii vizate: 

Specii de păsări cuibăritoare, sau răspândite în densitate mare sau medie în habitate 
acvatice. 
 

Metodologie: 

Fiecare zonă de evaluare cuprinde habitatele acvatice din sit (lacul și stufărișul) 
Nu se va folosi playback pentru a provoca păsările să răspundă. Punctele nu vor fi 

monitorizate în condiţii meteo nefavorabile (vizibilitate slabă, vânt puternic, ploaie puternică etc. 
 
Activități: 

1. Numărătoare în puncte prestabilite pentru speciile Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, 
Acrocephalus sp., Locustella sp, Remiz pendulinus, , etc. 
2. Numărarea tuturor perechilor cuibăritoare de corcodei, stârci, lebede, , raţe, lișițe, găinușă de 
baltă, limicole. 
3. Evaluarea pe trasee lineare 

 
Activitățile se vor derula astfel: 

Observatorul va ajunge la primul punct desemnat înainte de ora 5 dimineața. Între orele 5 
și 9 va efectua numărătoarea în cele 12 puncte prestabilite.  
Ulterior (pentru îndeplinirea activităților 2, și 3) vor fi parcurse cât mai detaliat posibil toate 
habitatele umede din sit. 

Secundar vor fi parcurse şi celelalte habitate din sit (de exemplu o pădure, dacă există 
indicii că la marginea ei este localizată o colonie de stârci, sau terenurile arabile pentru perechi 
cuibăritoare de nagâț). Îndeplinirea activităților 2 și 3 se va realiza între orele 9 şi 16. Speciile 
observate în cele 12 puncte prestabilite se notează în formularele pregătite pentru fiecare punct în 
parte. La speciile acvatice identificate în afara punctelor se notează pe hartă poziția numerică (1, 
2, 3...), iar în formularul de teren se trec datele asociate observației (parte din caietul de teren). 
Pentru restul speciilor de păsări, observațiile se trec doar în formularul de teren, fără a fi trecută 
poziția pe hartă, pentru a putea fi sintetizate ușor la sfârșitul zilei. Activitățile 2, și 3 se pot realiza 
simultan. Este esențială cunoaşterea detaliată a cerinţelor de evaluare pentru fiecare grup de 
specii înainte de începerea monitorizării propriu-zis.  

Este necesară înregistrarea cu GPS-ul a deplasării în sit și a eventualelor puncte necesare 
a fi trimise coordonatorilor. Aparatul GPS se foloseşte pe tot parcursul deplasărilor în teren.  
 
Activitatea nr 1: . Numărătoare în puncte prestabilite pentru speciile Ixobrychus minutus, 
Botaurus stellaris, Acrocephalus sp., Locustella sp, , Remiz pendulinus, etc. 
Se vor carta habitatele, în cercul de observație de 100 de metri, orientând corect cercul spre nord, 
observatorul stând în centrul cercului; 

- se va face numărătoare în puncte prestabilite pentru speciile Ixobrychus minutus, 
Botaurus stellaris, Rallus aquaticus, Acrocephalus sp., Locustella sp., Remiz pendulinus; 
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-  pe lângă speciile vizate vor fi notate toate speciile observate, indiferent dacă sunt 
specii acvatice sau nu; 

- timp de desfăşurare: între orele 5 și 9. Participantul va ajunge la primul punct la ora 4:45; 
- punctele sunt marcate pe hartă și vor fi încărcate în GPS; ele sunt plasate obligatoriu în 

zona vegetației palustre sau limitrof acesteia (stuf, papură, etc.); 
-  se va nota în caietul de teren nr. de indivizi observați/auziți din fiecare specie, gradual, pe 

măsură ce vor fi auziți, la categoria corespunzătoare de distanță (0-50 m, 50-100 m); 
-  speciile observate în zbor vor fi trecute în categoria „în zbor”, fără specificarea distanței; 
-  speciile de la activitățile 2 și 3 se vor trece și în formularele de monitorizare, numărul 

poziției pe hartă fiind numărul punctului prestabilit, chiar dacă au fost observate în timpul 
efectuării sarcinii 1 și au fost trecute în caietul de teren pentru sarcina 1; 

- timp minim obligatoriu petrecut într-un punct: 20 de minute; 
- numărătoarea în puncte se va face de 3 ori: prima în perioada 20 aprilie - 1 mai, a doua în 

perioada 15 mai - 1 iunie, a treia în perioada 10 iunie - 20 iunie; 
 

 
Figura 3 – Locațiile punctelor de monitorizare a speciilor acvatice cuibăritoare (linie 

albastră – limita sitului) 

 

Activitatea nr 2: Numărarea tuturor perechilor cuibăritoare de corcodei, stârci, lebede, călifari, 
raţe, lișițe, găinușă de baltă, limicole. 
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Scopul/informaţia principală solicitată de la observator: numărul de perechi cuibăritoare de 
corcodei, stârci, lebede, raţe, lișițe, găinușă de baltă, limicole cuibăritoare. 
Informații suplimentare: 

- observatorul va străbate cât mai detaliat habitatele caracteristice speciilor vizate; 
- observatorul va nota speciile pe măsură ce va observa fiecare individ, marcând pe hartă 

poziţia în pătrat a fiecărui individ observat din speciile nominalizate și detaliile asociate 
observației în caietul de teren; 

- numărătoarea se va face între orele 9 și 16 (imediat după terminarea numărătorii în 
puncte); observatorul este obligat să înregistreze cu GPS-ul track-ul parcurs; 

- număr de expediții în sit va fi de 4: prima în perioada 20 aprilie - 1 mai, a doua în 
perioada 15 mai - 1 iunie, a treia în perioada 10 iunie - 20 iunie, a patra în perioada 10 
iulie - 20 iulie. Nu se vor face estimări în zile cu vizibilitate slabă sau vânt puternic; 

- la sfârşitul fiecărei perioade de teren se va centraliza numărul de perechi cuibăritoare din 
speciile nominalizate. În lista sintetică, la fiecare specie se va da numărul de indivizi 
observat în decursul evaluării și pentru speciile cuprinse în Anexa 1 la mențiunea 
„numărătoare în tot pătratul” se va specifica numărul de perechi cuibăritoare estimat în 
pătrat; 
 

B. Planul de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Stabilirea locațiilor 
de monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesară. 

2. Hărţile asociate 
locațiilor de 
monitorizare 

Figura nr. 3 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

Prima ieșire în perioada 20 aprilie - 1 mai, a doua în perioada 15 mai 
- 1 iunie, a treia în perioada 10 iunie - 20 iunie; 

4. Frecventa 
monitorizării 

Trienală cu 3 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți 

6. Numărul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

• binoclu; 
• caietele de teren (formularele); 
• determinator de specii; 
• hărțile; 
• creioane/pixuri; 
• GPS (se pornește funcția de marcare a urmei/track a GPS-ului când 
se ajunge la primul punct/transect de monitorizat, iar la sfârșitul zilei 
se salvează întregul track; 
• busolă; 
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• protocol de monitorizare pentru speciile cuibăritoare acvatice şi 
palustre 
• aparat foto. 
Echipament suplimentar recomandat: 
• lunetă cu trepied. 

 

4.3.  Protocol de monitorizare pentru speciile de păsări răpitoare de zi 

 
A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Denumirea științifica 
a speciei  

Circus aeruginosus, Falco tinnunculus, Falco subbuteo 

2. Denumirea populară 
a speciei 

Erete de stuf, vânturel roșu, șoimul rândunelelor. 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Păsările răpitoare de zi preferă pădurile de foioase de la câmpie şi 
deal, mai ales arboretele de luncă (plopi, frasini sau stejari), situate în 
apropierea apelor curgătoare sau stătătoare. De asemenea vizitează 
câmpurile cultivate şi pajiştile naturale. Dieta păsărilor răpitoare 
constă din mamifere mici, păsări, hoituri, insecte. Cuiburile sunt 
construite din bețe la bifurcarea a două crengi solide de copac. Șoimii 
nu își construiesc cuib, ei ocupă cuiburile abandonate de alte specii, 
ori caută o scobitură în stânci sau copaci. 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Se vor realiza două seturi de observații pentru fiecare punct. Prima 
perioadă de observații: 1 mai-31 mai; a doua perioadă de observații: 1 
iulie-31 iulie 

5. Cerințe de habitat Habitate deschise care oferă o vizibilitate cât mai ridicată. 
6. Populația la nivelul 

ariei naturale 
protejate. 

erete de stuf: 4-6 p 
vânturel roșu: 3-5 p 
șoimul rândunelelor: 1 p 

7. Distribuția  speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciilor se regăsește la Capitolul 6 - Anexe 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor se regăsesc la Descrierea generala, tabel A, 
punctul 7 

9. Sursele de informații A se vedea Capitolul Bibliografie 
10. Indicatorul/Indicatorii 

de monitorizare ce 
vor fi urmăriți  

Speciile de răpitoare diurne, precum și activitatea acestora. 

 
 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:  

Scopul metodologiei: 

• estimarea mărimii populației speciilor de păsări răpitoare diurne, prin monitoring 
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• aflarea tendinței populaționale, pe termen lung, la speciile de păsări răpitoare diurne  
Specii la care se poate aplica metoda: 

 Speciile de răpitoare diurne menționate mai sus 
Descrierea metodologiei 

Tipul metodei 
Tipul metodologiei este “point count” - adică monitoring realizat dintr-un punct. Monitorizarea 
păsărilor răpitoare se realizează prin observații din puncte preselectate. Observatorul trebuie să 
caute activ, păsări răpitoare aflate în zbor sau așezate, timp de 3 ore. 
La nivel de sit se recomandă monitorizarea a 6 puncte distribuite uniform în sit. 
 

 
Figura 4 - Punctele de monitorizare pentru speciile de păsări răpitoare de zi (linie albastră 

– limita sitului) 

 
Perioada și timpul observațiilor: 

• Se vor realiza două seturi de observații pentru fiecare punct. Prima perioadă de observații: 
1 mai-31 mai; a doua perioadă de observații: 1 iulie-31 iulie  

• ca perioadă a zilei, observațiile se efectuează între orele 9:00-12:00, când păsările 
răpitoare sunt cele mai active. Observațiile se realizează numai în condiții meteorologice 
favorabile. Nu se efectuează observații în următoarele cazuri: vânt mai mare de 4 pe scara 
Beaufort, ploaie, cu excepția unor ploi de scurtă durată, zile calde cu umiditate ridicată a 
aerului și în condiții de vizibilitate redusă (sub 2 km)  
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• Durata observațiilor va fi de 3 ore/punct, timp în care observatorul trebuie să caute activ 
păsări răpitoare diurne 

• Punctele sunt selectate în așa fel încât să existe condiții cât mai bune de vizibilitate, astfel 
să nu rămână suprafețe neacoperite din pătrat  

 

Monitoringul propriu zis 

• Locația punctului de observație se marchează cu GPS-ul, dacă diferă de punctul ales prin 
preselectare. Observatorii pot să modifice locația exactă a punctului de observare, astfel 
încât să aibă cea mai bună vizibilitate. Nu este admisă mutarea punctului la distanță mai 
mare de 500 m 

• În timpul activității de teren observatorii vor căuta activ, cu ajutorul binoclului, păsările 
răpitoare 

• Obiectivul programului este notarea tuturor exemplarelor de specii de răpitoare diurne 
vizibile din punctele de observații selectate în prealabil 

• Numărul păsărilor se notează pe intervale fixe de 30 de minute. După notarea păsărilor 
observate în primul interval de timp de 30 de minute se vor nota doar exemplarele noi 

• Poziția, fiecărui exemplar, unde acesta a fost observat pentru prima dată trebuie marcată 
pe hartă – exemplu: Bb1, Ag2 (simbolurile provin din denumirea științifică a speciilor 
țintă, Bb fiind Buteo buteo, Ag fiind Accipiter gentilis) 

• Dacă a fost depistată locația aproximativă a cuibului (păsări sau perechi cuibăritoare), 
aceasta trebuie marcată printr-un pătrățel care conține simbolul speciei și numerotarea 
exemplarelor din perechea respectivă 

• În cazul în care locul primului punct de observație diferă de locația posibilă a cuibului, se 
trasează o săgeată prin care cele 2 puncte sunt unite. 

• Se recomandă efectuarea observațiilor în sincron pentru a elimina dublarea efectivelor 
observate. Chiar dacă observațiile nu se realizează sincron, după terminarea observațiilor, 
în ambele locații, experții decid împreună care dintre perechi au fost observate din ambele 
locații, pentru evitarea supraestimării rezultatelor. 

 

Condițiile meteorologice: 
• Viteza vântului după scara Beaufort: 
• Nebulozitate: acoperirea cerului cu nori în %. 
• Precipitații: să notăm, dacă în timpul observațiilor au fost precipitații de scurtă durată 
• Vizibilitate: 

• 1: <1 km 
• 2: 1-2 km 
• 3: 2-3 km 
• 4: >3 km 

Participanții vor primi: 
• formularele de teren (a punctului, a pătratului) care trebuie completate folosind 

codificarea de mai jos 
• formularul pentru datele faunistice  
• hărți ortofoto, pe care se marchează păsările observate, folosind codificarea de mai jos 

(punctul preselectat se află la mijlocul hărții) 
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• câte un file .shp și .gpx cu punctele de observație selectate prealabil - pentru a fi încărcate 
în GPS 

• metodologia de lucru 
 
Pe formularul punctului trebuie notat: 

• Localitatea din apropierea punctului (opțional) 
• Numele punctului preselectat și cel de GPS, luat pe punctul de observație 
• Data 
• Ora începerii observațiilor 
• Numele observatorilor 
• Condițiile meteo în fiecare oră 
• Numărul exemplarelor observate ale tuturor speciilor de păsări răpitoare de zi  
• Este necesar evitarea supraestimării prin numărători duble din puncte apropiate (dacă este 

cazul) 
• Trebuie notat numărul păsărilor observate și a perechilor cuibăritoare în interiorul 

pătratului, după experiența de 3 ore, petrecute pe punct 
 
Pe harta punctului trebuie marcat: 

• poziția fiecărei exemplar observat pentru prima dată 
• locațiile perechilor (păsări sau perechi cuibăritoare) 

 
B. Planul de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Stabilirea locațiilor 
de monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesară.  

2. Hărțile asociate 
locațiilor de 
monitorizare 

Figura nr. 4 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

Prima perioadă de observații: 1 mai-31 mai; a doua perioadă de 
observații: 1 iulie-31 iulie 

4. Frecventa 
monitorizării 

Bianuala, cu 2 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate 
mai sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

Minim 1 persoană 

6. Numărul de zile / om 
necesare 

În funcție de numărul persoanelor, 5 zile (pentru o singură 
persoană) 

7. Echipamentul necesar binoclu, telescop, GPS și mașină pentru a ajunge în apropierea 
punctului de observație. Hărțile tipărite vor fi puse la dispoziția 
observatorilor de către organizatori. Un scaun pliabil poate fi util. 
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4.4.  Protocol de monitorizare pentru speciile de păsări răpitoare de iarnă (care iernează în 

sit) 

 
A. Metodologia de monitorizare 

 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Denumirea științifica 
a speciei  

Accipiter nisus, Buteo lagopus, Buteo buteo, Lanius excubitor 

2. Denumirea populara 
a speciei 

Uliu păsărar, șorecar încălțat, șorecar, sfrâncioc mare 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Păsările răpitoare de zi preferă pădurile de foioase de la câmpie şi 
deal, mai ales arboretele de luncă (plopi, frasini sau stejari), situate în 
apropierea apelor curgătoare sau stătătoare. De asemenea vizitează 
câmpurile cultivate şi pajiştile naturale. Dieta păsărilor răpitoare 
constă din mamifere mici, păsări, hoituri, insecte. Cuiburile sunt 
construite din bețe la bifurcarea a două crengi solide de copac. Șoimii 
nu își construiesc cuib, ei ocupă cuiburile abandonate de alte speciei, 
ori caută o scobitură în stânci sau copaci. 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Se vor realiza două seturi de observații pentru fiecare punct. Prima 
perioadă de observații: 1 noiembrie – 30 noiembrie; a doua perioadă 
de observații: 1 ianuarie-31 ianuarie 

5. Cerințe de habitat Habitate deschise care oferă o vizibilitate cât mai ridicată. 
6. Populația la nivelul 

ariei naturale 
protejate. 

uliu păsărar: 2-4 i 
șorecar comun: 8-14 i 
șorecar încălțat: 6-8 i 
sfrâncioc mare: 2-4 i 

7. Distribuția  speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciilor se regăsește la Capitolul 6 - Anexe 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor se regăsesc la Descrierea generala a fiecărei, 
tabel A, punctul 7 

9. Sursele de informații A se vedea Capitolul Bibliografie 
10. Indicatorul/Indicatorii 

de monitorizare ce 
vor fi urmăriți  

Speciile de răpitoare diurne, precum și activitatea acestora. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:  

Scopul metodologiei: 

• estimarea mărimii populației speciilor de păsări răpitoare diurne de iernare, prin 
monitoring 

• aflarea tendinței populaționale, pe termen lung, la speciile de păsări răpitoare diurne care 
iernează în sit  

Specii la care se poate aplica metoda: 

 Speciile de răpitoare diurne menționate mai sus 
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Descrierea metodologiei 

Tipul metodei 
Ornitologul va face observațiile pe transectele desemnate. Deplasarea pe transect se face pe jos 
cu viteză lentă și uniformă, adaptată pentru a permite o observare cât mai eficientă a speciilor pe 
suprafața de lucru. Nu există o limită de distanță până la care se notează păsările, cu condiția 
identificării corecte. Oprirea observatorilor pe transect este acceptată, pentru identificarea 
speciilor și notarea informațiilor. 
La nivel de sit se recomandă monitorizarea a 4 transecte distribuite uniform în/lângă sit. 

         
Figura 5 - Transectele de monitorizare pentru speciile de păsări răpitoare de iernare (linie 

albastră – limita sitului) 

Perioada și timpul observațiilor: 

• Se vor realiza două seturi de observații pentru fiecare punct. Prima perioadă de observații: 
1 noiembrie – 30 noiembrie; a doua perioadă de observații: 1 ianuarie-31 ianuarie  

 

Monitoringul propriu zis 

• Obiectivul programului este notarea tuturor exemplarelor de specii de răpitoare diurne 
vizibile din punctele de observații selectate în prealabil 

• Pentru fiecare specie țintă observată se va furniza localizarea precisă (coordonate 
geografice în format decimal, cu minim 5 cifre după virgulă; exemplu: 45.22563, 
26.96365). Înregistrarea observațiilor în teren se poate face: 

• - cu ajutorul GPS/Smartphone cu GPS pentru înregistrarea coordonatelor + fișa de teren 
pentru notarea informației; la birou informația va fi transferată în baza de date; 

• Informații colectate (vezi modelul completat): 
Participanții vor primi: 
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• formularele de teren (a punctului, a pătratului) care trebuie completate folosind 
codificarea de mai jos 

• formularul pentru datele faunistice  
• câte un file .shp și .gpx cu punctele de observație selectate prealabil - pentru a fi încărcate 

în GPS 
• metodologia de lucru 

 
Pe formularul punctului trebuie notat: 

• Data: data efectuării transectului; Ora: ora de începere a transectului; 
• Cod transect: codul transectului (compus din două litere și două cifre); 
• Grosimea stratului de zăpadă: valoarea medie, în centimetri; 
• Nebulozitate: acoperirea cu nori, în procente (ex: 50%); 
• Cod punct: codul punctului, atunci când notăm în GPS sau pe harta de teren, pentru 

corespondență; codul este ales de observator. 
• Specia (recomandăm notarea cu prescurtare în fișa de teren, ex. But lag pentru Buteo 

lagopus); fiecare pasăre observată se trece în linie separată. Se notează informații despre 
sex și vârstă, acolo unde este posibil (cu X sau 1 în coloana corespunzătoare); 

• Activitatea: se alege una dintre variante: H (hrănire, când se observă o activitate de 
hrănire), O (odihnă, când pasărea observată stă pe un suport – stâlp, arbore etc;) sau Z 
(zbor, când pasărea se află în tranzit, fără a se opri); 

• Pentru fiecare transect se va completă o fișă separată 
 

B. Planul de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Stabilirea locațiilor 
de monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesara. 
Zonele de monitorizare vor fi stabilite în interiorul sitului, 
respectiv în apropierea sitului. 

2. Hărțile asociate 
locațiilor de 
monitorizare 

Figura nr. 5 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

Prima perioadă de observații: 1 noiembrie – 30 noiembrie; a doua 
perioadă de observații: 1 ianuarie-31 ianuarie 

4. Frecventa 
monitorizării 

Bianuala, cu 2 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate 
mai sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

Minim 1 persoană 

6. Numărul de zile / om 
necesare 

În funcție de numărul persoanelor, 2 zile (pentru o singură 
persoană) 

7. Echipamentul 
necesar 

binoclu, telescop, GPS și mașină pentru a ajunge în apropierea 
punctului de observație. Hărțile tipărite vor fi puse la dispoziția 
observatorilor de către organizatori. 
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4.5.  Protocol de monitorizare pentru populațiile cuibăritoare de Rallus aquaticus 

 

A) Metodologia de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Denumirea științifica a 
speciei  

Rallus aquaticus 

2. Denumirea populara a 
speciei 

Cârstel de baltă 

3. Descrierea generala a 
speciei  

 Cârstelul de baltă are partea de sus a corpului 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. 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

2 vizite , în perioadele 10 mai – 24 mai și 1 iunie – 14 iunie 

5. Cerințe de habitat Rallus aquaticus: zone cu vegetație acvatică înaltă (stuf, papură, etc.) 
6. Populația la nivelul 

ariei naturale protejate. 
Cârstel de baltă: 8-12 p 

7. Distribuția  speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciei se regăsește la Capitolul 6 - Anexe 

8. Fotografii Fotografia speciei se regăsește la Descrierea generala, tabel A, 
punctul 7 

9. Sursele de informații A se vedea Capitolul Bibliografie 
10. Indicatorul/Indicatorii 

de monitorizare ce vor 
fi urmăriți  

Obținerea de date populaționale care să permită în timp detectarea 
tendințelor numerice la nivelul populațiilor. 

 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:  

Scopul metodologiei: 

Metodologia prezentă vizează evaluarea populațiilor speciilor de Rallus aquaticus, și 
astfel are ca scop obținerea de date populaționale care să permită în timp detectarea tendințelor 
numerice la nivelul populațiilor. Suplimentar, datele vor fi folosite (împreună cu alte date 
disponibile) pentru a realiza harta de distribuție a speciei țintă. 

 
Perioada de evaluare 

Punctele selectate trebuie vizitate de 2 ori, în perioadele 10 mai – 24 mai și 1 iunie – 14 
iunie, evaluarea propriu-zisă desfășurându-se în timpul nopții, începând cu o oră după apus de 
soare. 
 

Protocol de evaluare 

Se vor monitoriza un număr de 8 puncte distribuite în arealul nordic al sitului. 
Evaluarea se efectuează în perechi, pentru siguranța observatorilor. Înregistrarea trackului 

de GPS este obligatoriu pe tot parcursul vizitei. 
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Figura 6 - Punctele de monitorizare a  populațiilor cuibăritoare de Rallus aquaticus 

 

1. Observații în timpul zilei 
Fiind vorba de un recensământ nocturn, vizita în pătrate se începe obligatoriu în timpul zilei, 
pentru a identifica punctele de observație.  
2. Observații în timpul nopții 
Evaluarea propriu-zisă este efectuată după lăsarea completă a întunericului (ora 22:00 în mai, și 
22:30 în iunie), și doar în condiții meteorologice favorabile (zile fără precipitații și fără vânt 
puternic, care împiedică auzirea vocalizei).  
Ajuns în punct: 

• se notează în formularul de teren condițiile meteo (nebulozitate, intensitatea vântului) și 
ora începerii observației 

• folosind echipamentul standard primit de la coordonatori, se va rula vocaliza pregătită 
pentru a chema speciile țintă. Vocaliza durează 24 de minute și este structurată în felul 
următor: 5 min ascultare în liniște, 2 min sunet Porzana pusilla, 2 min ascultare în liniște, 
2 min sunet Porzana parva, 2 min ascultare în liniște, 2 min sunet Porzana porzana, 2 
min ascultare în liniște, 2 min sunet Rallus aquaticus, 5 min ascultare în liniște. 

• în formularul de teren se vor nota toate speciile observate (nu numai cele țintă) și numărul 
de exemplare a acestora, iar pe hartă se va marca locația exactă a fiecărei pasăre. 
 

B. Planul de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Stabilirea locațiilor de 
monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate în puncte de monitorizare ce vor 
acoperi principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor 
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preferate ale speciilor vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea 
necesara. 

2. Hărţile asociate 
locațiilor de 
monitorizare 

Figura nr.6 

3. Perioada/perioadele de 
monitorizare 

10 mai – 24 mai și 1 iunie – 14 iunie 

4. Frecventa 
monitorizării 

Bianuala, cu 2 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate 
mai sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

Minim 2 persoane 

6. Numărul de zile / om 
necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul necesar • Mașină 

• Portavoce 

• Caiet de teren 

• Hartă 

• GPS 
 

4.6.  Protocol de recensământ al populaţiei de berze albe 
 

A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Denumirea științifica a 
speciei  

Ciconia ciconia 

2. Denumirea populara a 
speciei 

Barza albă 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Barza albă este o specie de talie mare cu o lungime a corpului de 100 
– 102 cm și o anvergură de 155 – 165 cm. Greutatea corpului este 
cuprinsă între 2.3 – 4.4 kg. Această specie nu poate fi confundată, 
are gât și picioare lungi. Picioarele și ciocul sunt de culoare roșie. 
Coloritul penajul este preponderent alb, excepție fac remigele care 
sunt de culoare neagră. 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

1 – 31 iulie 

5. Cerințe de habitat Pajiști umede, localități, mlaștini 
6. Populația la nivelul 

ariei naturale 
protejate. 

Barză albă: 7 p 

7. Distribuția  speciei 
[harta distribuției] 

Harta distribuției speciei se regăsește la Capitolul 6 - Anexe 

8. Fotografii Fotografia speciei se regăsește la Descrierea generala, tabel A, 
punctul 7 
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9. Sursele de informații A se vedea Capitolul Bibliografie 
10. Indicatorul/Indicatorii 

de monitorizare ce vor 
fi urmăriți  

Numărul cuiburilor și a exemplarelor care se hrănesc în sit 

 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:  

Scopul metodologiei: 

Obţinerea de informaţii privind: 
• răspândirea berzei albe în sit; 
• efectivul populaţiei (numărul de perechi cuibăritoare) ; 
• date privind cuibăritul speciei: tipurile de suporturi utilizate pentru construirea cuiburilor, 

numărul total al puilor/numărul total al perechilor cuibăritoare, numărul total al 
puilor/numărul total al perechilor cu pui, procentul perechilor fără pui. 
 

Descrierea metodologiei 

1. Perioada recensământului: recensământul se efectuează între 1-31 iulie când puii sunt 
deja mari şi se văd bine. 

2. Descrierea derulării acţiunii de teren: se verifică fiecare localitate aferentă sitului 
(Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu, Gălățui, Potcoava, Independența, Bogata, Rasa) şi 
se notează datele referitoare la cuiburile de barză observate . 

 
Gradul de ocupare al cuibului: se notează dacă cuibul este ocupat de: 

•  o pereche cu pui, 
• o pereche fără pui, 
• o barză solitară sau dacă 
• cuibul este gol/ părăsit. 
•  

Numărul puilor: în cazul cuiburilor ocupate de perechi cu pui se notează şi numărul puilor 
(numărul puilor poate să varieze între 1-6).  
În iulie, puii mari pot fi deosebiți de adulți prin coloritul negricios al ciocului şi prin picioarele 
maronii. La adulți atât ciocul, cât şi picioarele au o culoare roşie intensă. 
Suportul cuibului: se notează suportul pe care a fost construit cuibul. Cuiburile de berze din 
România sunt construite cel mai frecvent pe: stâlpi electrici (70.47% din totalul cuiburilor în 
2004-2005), stâlpi electrici cu suport metalic pentru cuib (13.44%), pe clădiri (12.62% - hornuri, 
șure/grajduri, coame ale acoperișurilor, ruine, biserici etc.), copaci (3.47%). 
 

B. Planul de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Stabilirea locațiilor de monitorizare. Specia va fi monitorizată în localitățile aferente 
sitului. 

2. Hărţile asociate locațiilor de 
monitorizare 

- 

3. Perioada/perioadele de monitorizare 1 – 31 iulie 
4. Frecventa monitorizării O singură ieșire  
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5. Resursele umane necesare (nr. 
persoane) 

2 persoane 

6. Numărul de zile / om necesare 1 zi 
7. Echipamentul necesar Binoclu 

GPS 
mașină 

 

4.7.  Protocol de monitorizare pentru aglomerările de iarnă ale păsărilor de apă și pentru 

păsările caracteristice zonelor agricole 

 

A. Metodologia de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Denumirea științifică a 
speciei  

Anser albifrons, Bucephala clangula, Mergus merganser, Fringilla 

coelebs, Fringilla montifringilla, Serinus serinus, Carduelis chloris, 

Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Carduelis cannabina, 

Coccothraustes coccothraustes, Miliaria calandra. 
2. Denumirea populară a 

speciei 
Gârliță mare, rață sunătoare, ferestraș mare, cinteza, cinteza de 
iarnă, cănărașul, florintele, sticletele, scatiul, câneparul, botgrosul, 
presura sură. 

3. Descrierea generală a 
speciei  

Aceste specii ocupă diferite habitate acvatice disponibil, de la 
marile întinderi acvatice, lacuri izolate sau malurile râurilor, până la 
canale sau lacurile de agrement din orașe. Uneori cuibăresc și la 
distanțe mai mari de la suprafețele acvatice, în colonii sau solitare. 
Păsările acvatice se hrănesc cu pești de talie mică, broaște, șerpi, cu 
insecte și larvele lor sau cu materiale vegetale. În sezonul de iarnă 
se adun în numere mari, pe suprafețele de apă deschise. 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

10 – 20 ianuarie 

5. Cerințe de habitat Habitatele acvatice din sit 
6. Populația la nivelul 

ariei naturale 
protejate. 

gârliță mare: 500-100 i 
rață sunătoare: 2-6 i 
ferestraș mare: 8-10 i  
cinteză: 40-50 i 
cinteză de iarnă: 30-40 i 
cănăraș: 8-10 i 
florinte: 180-200 i 
sticlete: 80-100 i 
scatiu: 80-100 i 
cânepar: 30-40 i 
botgros: 20-30 i 
presură sură: 8-20 i 

7. Distribuția  speciei 
[harta distribuției] 
 

Hărțile distribuției speciilor se regăsesc la Capitolul 6 - Anexe 
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8. Fotografii Fotografii ale speciilor se regăsesc la Descrierea generala, tabel A, 
punctul 7 

9. Sursele de informații A se vedea Capitolul Bibliografie 
10. Indicatorul/Indicatorii 

de monitorizare ce vor 
fi urmăriți  

Numărul total de exemplare care iernează în sit 

 

În acest protocol sunt abordate perioada hibernală şi speciile care în această perioadă 
folosesc habitatele specifice pentru iernare sau pasaj, fiind dependente de habitatele acvatice cu 
apă dulce (râuri, lacuri, mlaştini) sau marine. 

 
 

Specii vizate: 

Specii de păsări care iernează în sit, răspândite în densitate mare sau medie în habitate 
acvatice. 
Metodologie: 

Fiecare zonă de evaluare cuprinde habitatele acvatice din sit (lac, stufăriș, habitate terestre 
agricole) 
Activități: 

- Evaluarea pe trasee lineare 
- Evaluare din puncte fixe 

Metoda de evaluare 

În cazul recensământului de iarnă al păsărilor de apă se utilizează două metode: metoda punctelor 
fixe şi metoda traseelor liniare.  

Metoda punctelor fixe (ac 1 – ac 5) este adecvată pentru apele stătătoare (lacuri, 
acumulări). Se alege un punct fix la o distanţă acceptabilă de suprafaţa acvatică, astfel încât 
identificarea speciilor (folosind luneta sau binoclul) să fie facilă. De asemenea, alegerea 
punctului se face astfel încât să poată fi observată întreaga suprafaţa acvatică. (Figura nr.4) 

Metoda traseelor liniare este potrivită pentru o acoperire cât mai detaliată a sitului (Fig.5 

și 7). 
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Figura 7 – Locațiile punctelor și a transectelor de monitorizare a speciilor acvatice și 

agricole care iernează în sit 

 

B. Planul de monitorizare 

Nr Informație/ Atribut Descriere 

1. Stabilirea locațiilor de 
monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate în puncte de monitorizare și transecte 
lineare ce vor acoperi principalele zone din sit cu acoperire a 
habitatelor preferate ale speciilor vizate, asigurând astfel, 
reprezentativitatea necesara. 

2. Hărţile asociate 
locațiilor de 
monitorizare 

Figura nr.7 

3. Perioada/perioadele de 
monitorizare 

10 – 20 ianuarie 

4. Frecventa monitorizării 1 singură ieșire 
5. Resursele umane 

necesare (nr. persoane) 
2 persoane 

6. Numărul de zile / om 
necesare 

1 zi/an 

7. Echipamentul necesar binoclu; 
• caietele de teren (formularele); 
• determinator de specii; 
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• hărțile; 
• creioane/pixuri; 
• GPS  
• busolă; 
• aparat foto. 
• lunetă și trepied. 
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6. ANEXE – Hărți de distribuție ale speciilor de păsări 

 

Distribuția speciei Tachybaptus ruficollis 
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Distribuția speciei Podiceps cristatus 
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Distribuția speciei Phalacrocorax carbo 
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Distribuția speciei Pelecanus crispus 
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Distribuția speciei Botaurus stellaris 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui 
 

- Raport final - 
 

Pagina 176 
 

 

Distribuția speciei Ixobrychus minutus 
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Distribuția speciei Nycticorax nycticorax 
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Distribuția speciei Ardeola ralloides 
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Distribuția speciei Egretta garzetta 
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Distribuția speciei Egretta alba 
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Distribuția speciei Ardea cinerea 
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Distribuția speciei Ciconia ciconia 
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Distribuția speciei Cygnus olor 
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Distribuția speciei Anser albifrons 
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Distribuția speciei Anas crecca 
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Distribuția speciei Anas platyrhynchos 
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Distribuția speciei Anas acuta 
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Distribuția speciei Anas querquedula 
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Distribuția speciei Anas clypeata 
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Distribuția speciei Aythya ferina 
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Distribuția speciei Aythya nyroca 
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Distribuția speciei Bucephala clangula 
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Distribuția speciei Mergus merganser 
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Distribuția speciei Circus aeruginosus 
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Distribuția speciei Accipiter nisus 
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Distribuția speciei Buteo buteo 
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Distribuția speciei Buteo lagopus 
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Distribuția speciei Falco tinnunculus 
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Distribuția speciei Falco subbuteo 
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Distribuția speciei Coturnix coturnix 
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Distribuția speciei Rallus aquaticu 
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Distribuția speciei Gallinula chloropus 
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