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INTRODUCERE 
 

Prezentul studiu va contribui la menținerea stării de conservare speciilor de păsări de 
interes comunitar și național cât și la cunoașterea particularităților de habitat care fac ca zona să 
fie utilizată de către acestea, în scopul menținerii sau îmbunătățirii stării de conservare a 
elementelor de interes conservativ, respectiv menținerea și păstrarea biodiversității actuale a 
sitului Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea. 

 

ROSPA0105 Valea Mostiștea a fost declarat prin HG nr. 1284/2007 privind declararea 
ariilor de protecție speciala avifaunistica ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 
2000 in Romania, modificata prin HG nr. 971/2011 (avand o suprafața de 6578 ha). Prin 
actualizarea Formularului Standard in anul 2016, suprafața sitului a fost extinsa pana la suprafața 
actuala de 6614 ha. 

 
Obiectivul general al prezentului contract rezidă din însuși scopul proiectului. 
 

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

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

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

 
Proiectul promovează acțiuni care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivului 

specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de 

management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate, al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-
2020, prin includerea unor obiective stabilite în Strategia UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul 
de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Națională si Planul de Acțiune pentru 
Conservarea Biodiversității 2014-2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protecție a 
biodiversității din România. 
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Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/ 
tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional:  

La baza desemnării sitului se află mai multe specii avifaunistice (de migrație și pasaj) 
enumerate în anexa I-a a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului, 

privind conservarea păsărilor sălbatice, sau specii care utilizează zona în efective numerice 
importante în timpul perioadelor de pasaj. 
Situl a fost desemnat pentru protecția a 39 de specii de păsări listate în Anexa I a Directivei 
Păsări:  

- specii cuibăritoare: Alcedo atthis (pescăraș albastru), Aythya nyroca (rață roșie), Botaurus 

stellaris (buhai de baltă), Chlidonias hybridus (chirighiță cu obraz alb), Ciconia ciconia 

(barză albă), Himantopus himantopus (piciorong), Ixobrychus minutus (stârc pitic), 
Lanius collurio (sfrâncioc roșiatic), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Platalea 

leucorodia (lopătar), Plegadis falcinellus (țigănuș), Circus aeruginosus (erete de stuf), 
Ardea purpurea (stârc roșu), Buteo rufinus (șorecar mare), Coracias garrulus 

(dumbrăveancă), Sylvia nisoria (silvie porumbacă), Anthus campetris (fâsă de câmp) 
- specii aflate în pasaj: Larus melanocephalus (pescăruș cu cap negru), Pluvialis apricaria 

(ploier auriu), Tringa glareola (fluierar de mlaștină), Philomachus pugnax (bătăuș), 
Sterna caspia (pescăriță mare), Pelecanus crispus (pelican creț), Gavia arctica (cufundar 
polar), Falco peregrinus (șoim călător), 

- specii care iernează: Circus cyaneus (erete vânăt), Cygnus cygnus (lebăda de iarnă), Falco 

columbarius (șoim de iarnă), Branta ruficollis (gâscă cu gât roșu), 
- specii care folosesc situl atât pentru cuibărit cât și în pasaj: Circaetus gallicus (șerpar), 

Pelecanus onocrotalus (pelican comun), Sterna hirundo (chiră de baltă), Ciconia nigra 

(barză neagră), Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Nycticorax nycticorax (stârc de 
noapte), Ardeola ralloides (stârc galben), Egretta garzetta (egretă mică), 

- specie care folosește situl atât pentru iernat cât și în pasaj: Haliaeetus albicilla (codalb), 
- specie care folosește situl pentru cuibărit, iernat și pasaj: Egretta alba (egretă mare), 

precum și a 55 de specii de păsări cu migrație regulată, nemenționate în Anexa I a Directivei 
Păsări. 
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Figura 1 - Harta sitului Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostistea 
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Speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea – 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 

Acrocephalus 

arundinaceus (lăcar 
mare) 

A298 R ≈ 5107 ha 100 500 i bună medie publice 

Acrocephalus scirpaceus 

(lăcar de stuf) 
A297 R ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

 

Actitis hypoleucos 

(fluierar de munte) 
A168 R,C ≈ 5107 ha 

100 500 i 
bună medie publice 

1 10 p 

 

Alauda arvensis 

(ciocârlie de câmp) 
A247 R,C ≈ 1911 ha 

50 100 p 
bună medie publice 

100 500 i 

Alcedo atthis (pescăraș 

albastru)   
A229 R ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Anas acuta (rață sulițar) A054 C, W ≈ 5107 ha 100 500 i bună medie publice 

Anas clypeata (rață 
lingurar) 

A056 C, W ≈ 5107 ha 50 500 i bună medie publice 

Anas crecca (rață mică) A052 C, W ≈ 5107 ha 1000 5000 i bună medie publice 

Anas penelope (rață 
fluierătoare) 
 

A050 C, W ≈ 5107 ha 100 1000 i bună medie publice 

Anas platyrhynchos (rață 
mare) 

A053 R ≈ 5107 ha 10 50 p bună medie publice 
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C 5000 10000 i 

W 1000 5000 i 

 

Anas querquedula (rață 
cârâitoare) 

A055 
R 

≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
C 500 1000 i 

Anas strepera (rață 
pestriță) A051 

R 
≈ 5107 ha 

10 50 p 
bună medie publice 

C 500 1000 i 

Anser albifrons (gârliță 
mare) 

A041 C,W ≈ 5107 ha 500 5000 i bună medie publice 

Anthus campestris (fâsă 
de câmp) 

A255 R ≈ 1911 ha 1 10 p bună medie publice 

Ardea cinerea (stârc 
cenușiu) A028 C,R ≈ 5107 ha 

10 50 p 
bună medie publice 

50 100 i 

Ardea purpurea (stârc 
roșu) A029 C,R ≈ 5107 ha 

1 10 p 
bună medie publice 

50 100 i 

Ardeola ralloides (stârc 
galben) A024 C,R ≈ 5107 ha 

10 50 p 
bună medie publice 

50 100 i 

Aythya ferina (rață cu cap 
castaniu) A059 C,R ≈ 5107 ha 

10 50 p 
bună medie publice 

500 1000 i 

Aythya fuligula (rață 

moțată) 
A061 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 
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Aythya nyroca (rață 
roșie) A060 C,R ≈ 5107 ha 

10 50 p 
bună medie publice 

100 500 i 

Botaurus stellaris (buhai 
de baltă) A021 C,R ≈ 5107 ha 

1 10 p 
bună medie publice 

10 50 i 

Branta ruficollis (gâscă 
cu gât roșu) 

A396 W ≈ 6600 ha 10 50 i bună medie publice 

Buteo rufinus (șorecar 
mare) 

A403 C ≈ 1911 ha 1 10 i bună medie publice 

Calidris minuta (fugaci 
mic) 

A145 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Calidris temminckii 

(fugaci pitic) 
A146 C ≈ 5107 ha 1 10 i bună medie publice 

Linaria (Carduelis) 

cannabina (cânepar) 
A366 R ≈ 1911 ha 10 50 p bună medie publice 

Carduelis carduelis 

(sticlete)  
A364 R ≈ 1911 ha 500 1000 p bună medie publice 

Chloris (Carduelis) 

chloris (florinte) 
A745 R ≈ 1911 ha 500 1000 p bună medie publice 

Spinus (Carduelis) spinus 

(scatiu) 
A365 C ≈ 1911 ha 100 500 i bună medie publice 

Charadrius dubius 

(prundăraș gulerat mic) 
A136 R ≈ 5107 ha 100 500 p bună medie publice 

Chlidonias hybridus 

(chirighiță cu obraz alb) 
A196 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Ciconia ciconia (barză 
albă) 

A031 R ≈ 6600 ha 10 50 p bună medie publice 
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Ciconia nigra (barză 
neagră) 

A030 C ≈ 1911 ha 10 50 i bună medie publice 

Circaetus gallicus 

(șerpar) 
A080 C ≈ 6600 ha 1 10 i bună medie publice 

Circus aeruginosus (erete 
de stuf) A081 C,R ≈ 6600 ha 

1 10 p 
bună medie publice 

10 50 i 

Circus cyaneus (erete 
vânăt) 

A082 W ≈ 6600 ha 10 50 i bună medie publice 

Coracias garrulus 

(dumbrăveancă) 
A231 R ≈ 1911 ha 1 10 p bună medie publice 

Cuculus canorus (cuc) A212 R ≈ 6600 ha 100 500 i bună medie publice 

Cygnus cygnus (lebăda 
de iarnă) 

A038 W ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Cygnus olor (lebăda de 
vară) A036 R,W ≈ 5107 ha 

10 50 p 
bună medie publice 

100 500 i 

Delichon urbicum (lăstun 
de casă) 

A253 R ≈ 6600 ha 500 1000 p bună medie publice 

Ardea (Egretta) alba 

(egretă mare) A027 R,C,W ≈ 5107 ha 

1 10 p 

bună medie publice 10 50 i 

50 100 i 
Egretta garzetta (egretă 
mică) A026 R, C ≈ 5107 ha 

1 10 p 
bună medie publice 

50 100 i 

Falco columbarius (șoim 
de iarnă) 

A098 W ≈ 1911 ha 10 50 i bună medie publice 

Falco peregrinus (șoim A103 C ≈ 1911 ha 1 10 i bună medie publice 
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călător) 

Falco subbuteo (șoimul 
rândunelelor) 

A099 R ≈ 6600 ha 1 10 p bună medie publice 

Falco tinnunculus 

(vânturel roșu) 
A096 R ≈ 1911 ha 1 10 p bună medie publice 

Fulica atra (lișiță) 
A125 R,C, W ≈ 5107 ha 

50 100 p 
bună medie publice 1000 5000 i 

500 1000 i 
Galerida cristata 

(ciocârlan) 
A244 R ≈ 1911 ha 50 100 p bună medie publice 

Gallinula chloropus 

(găinușă de baltă) 
A123 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Gavia arctica (cufundar 
polar) 

A002 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Haliaeetus albicilla 

(codalb) 
A075 C,W ≈ 5107 ha 1 10 i bună medie publice 

Himantopus himantopus 

(piciorong) 
A131 R ≈ 5107 ha 10 50 p bună medie publice 

Hirundo rustica 

(rândunică) 
A241 R ≈ 5107 ha 500 1000 p bună medie publice 

Ixobrychus minutus (stârc 
pitic) 

A022 R ≈ 5107 ha 10 50 p bună medie publice 

Lanius collurio 

(sfrâncioc roșiatic) 
A338 R ≈ 1911 ha 100 500 p bună medie publice 

Lanius minor (sfrâncioc 
cu frunte neagră) 

A339 R ≈ 1911 ha 10 50 p bună medie publice 

Larus cachinnans 

(pescărus pontic) 
A459 R,C, W ≈ 5107 ha 

100 500 p 
bună medie publice 

1000 5000 i 
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100 500 i 
Ichthyaetus (Larus) 

melanocephalus 

(pescăruș cu cap negru) 
A176 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Croicocephalus (Larus) 

ridibundus (pescăruș 
râzător) A179 R,C, W ≈ 5107 ha 

100 500 p 

bună medie publice 1000 5000 i 

500 1000 i 

Limosa limosa (sitar de 
mal) 

A156 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Locustella luscinoides 

(grelușel de stuf) 
A292 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Merops apiaster 

(prigorie) 
A230 R ≈ 1911 ha 500 1000 p bună medie publice 

Emberiza (Miliaria) 

calandra (presură sură) 
A383 R ≈ 1911 ha 100 500 p bună medie publice 

Motacilla alba 

(codobatură albă) 
A262 R ≈ 6600 ha 50 100 p bună medie publice 

Motacilla flava 

(codobatură galbenă) 
A260 R ≈ 6600 ha 50 100 p bună medie publice 

Numenius arquata (culic 
mare) 

A160 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Nycticorax nycticorax 

(stârc de noapte) A023 C,R ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
100 500 i 

Oenanthe oenanthe 

(pietrar sur) 
A277 R ≈ 1911 ha 50 100 p bună medie publice 

Oriolus oriolus (grangur) A337 R ≈ 1911 ha 50 100 p bună medie publice 
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Pelecanus crispus 

(pelican creț) 
A020 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Pelecanus onocrotalus 

(pelican comun) 
A019 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Phalacrocorax carbo 

(cormoran mare) A017 R, C, W ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 500 1000 i 
50 100 1 

Microcarbo pygmeus 

(cormoran mic) A393       R, C ≈ 5107 ha 
1 10 P 

bună medie publice 
100 500 i 

Calidris (Philomachus) 

pugnax (bătăuș) 
A151 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Platalea leucorodia 

(lopătar) 
A034 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Plegadis falcinellus 

(țigănuș) 
A032 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Pluvialis apricaria 

(ploier auriu) 
A140 C ≈ 5107 ha 10 50 i bună medie publice 

Remiz pendulinus 

(boicuș) 
A336 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Riparia riparia (lăstun de 
mal) 

A249 R ≈ 5107 ha 100 500 p bună medie publice 

Hydroprogne (Sterna) 

caspia (pescăriță mare) 
A190 C ≈ 5107 ha 1 10 i bună medie publice 

Sterna hirundo (chiră de 
baltă) 

A193 R ≈ 5107 ha 50 100 p bună medie publice 

Sturnus vulgaris (graur) A351 R ≈ 1911 ha 500 1000 i bună medie publice 

Sylvia nisoria (silvie A307 R ≈ 1911 ha 10 50 p bună medie publice 
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porumbacă) 

Tachybaptus ruficollis 

(corcodel mic) A004 R,W ≈ 5107 ha 
10 50 p 

bună medie publice 
100 500 i 

Tadorna tadorna (călifar 
alb) 

A048 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa erythropus 

(fluierar negru) 
A161 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa glareola (fluierar 
de mlaștină) 

A166 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa nebularia 

(fluierar cu picioare 
verzi) 

A164 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa ochropus (fluierar 
de zăvoi) 

A165 C ≈ 5107 ha 100 500 i bună medie publice 

Tringa stagnatilis 

(fluierar de lac) 
A163 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Tringa totanus (fluierar 
cu picioare roșii) 

A162 C ≈ 5107 ha 50 100 i bună medie publice 

Upupa epops (pupăză) A232 R ≈ 1911 ha 50 100 p bună medie publice 
Vanellus vanellus (nagâț) 

A142 R, C ≈ 6600 ha 
50 100 p 

bună medie publice 
500 1000 i 

 
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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Căi de acces: Dumul național DN 31 pe ruta: Oltenița – Spanțov – Chiselet – Mânăstirea 
– Călărași. 

 
Monumente și atracții turistice: 
În vecinătatea sitului se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic, astfel: 

• Biserica "Sf. Dumitru și Sf. Nestor" din Mânăstirea, construcție 1648 - 1660, monument 
istoric. 

• Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" din Tăriceni, construcție 1828 - 1830, monument istoric. 
• Biserica "Sf. Treime" din Vărăști, construcție 1838, monument istoric. 
• Ansamblul Schitul Codreni (Biserica "Schimbarea la Față", zid de incintă, chilii și turn-

clopotniță), construcție 1678, monument istoric.  
• Râul Mostiștea la Sultana 
• Casă boierească în satul Sohatu, construcție 1848, monument istoric.  
• Situl arheologic de la Chiselet (sec. II-I a. Chr., Neolitic, Latène).  
• Situl arheologic ("La grădini") de la Lunca (mileniul V a. Chr., Hallstatt timpuriu, Cultura 

aspectul Mediaș, Neolitic, cultura Boian, faza Bolintineanu).  
• Situl arheologic de la Presana (Latène, Epoca bronzului târziu).  
• Ariile naturale: Ostrovul Ciocănești, Oltenița – Mostiștea - Chiciu (sit de importanță 

comunitară), Pădurea Ciornuleasa (rezervație naturală).  
• Râul Mostiștea. 
 

Pentru evaluarea speciilor de păsări 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 păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 

ROSPA0105 Valea Mostiștea, fundamentarea Planului de management si a masurilor de 
conservare pentru speciile de păsări de interes comunitar. 

Situl este amplasat în totalitate în regiunea biogeografică stepică. 
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1. METODOLOGII DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A SPECIILOR       
DE PĂSĂRI 

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

formularul standard a ROSPA0105, 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 sitului Natura 2000 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 migraţia păsărilor”; 

3.  

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

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

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

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

7.  

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

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

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

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

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

12.  
- Directiva 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 
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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. Aceste cercetări sunt folosite, în primul rând, pentru o obţine, în afara unor date 
calitative şi date de ordin cantitativ, comparabile cu datele provenind din alte zone, in cazul de 
față, aparținând aceleiași zone protejate.  

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

Aplicarea metodei pe teren: Această metodă a fost folosita pe perioada de migratie: 
lunile martie-aprilie 2018.  

� A fost efectuat un transect de-a lungul canalului principal de la iazuri până la stația de 
pompare (lungime transect: 4,12 km). Evaluările au fost efectuate din barcă fără motor 
(caiac). 

� Un alt transect a fost parcurs de la stația de pompare până la malul Dunării (lungime 
transect: 0,36 km). 

� Un al treilea transect (lungime 3,29 km) a fost parcurs pe malul stâng al Ostrovului 
Ciocănești. Deoarece din cauza cotelor ridicate a Dunării (peste 600 la Călărași) pădurea 
era complet inundată, era imposibilă parcurgerea pe jos a unor transecte terestre pe 
ostrov. Din acest motiv numărătoarea a fost efectuată din barcă fără motor (caiac). 

� Un al patrulea transect (lungime 12.4 km) a fost parcurs pe malurile eleșteielor. 
 
Metoda nr. 2: Recensământ din puncte fixe (point count) 
Metoda aplicată: Aceasta metoda este folosita pentru recensamantul pasarilor de talie mica, 
(ciocanitoarele, pasari cantatoare) si poate fi aplicata atat in padure cat si pe teren deschis. 
Punctele de observatie sunt asezate intr-o retea dreptunghiulara, unde distanta dintre puncte este 
de 250 m. Acest traseu alcatuit din puncte trebuie parcurs primavara, intre orele 5 si 9 dimineata, 
cand pasarile sunt active (si activitatea nu se schimba semnificativ in cursul implementarii). In 
fiecare punct vor fi petrecute cinci minute cu observarea vizuala si ascultarea vocalizarii sau 
ciocanitului pasarilor. Astfel se vor cunoaste speciile prezente, locatia si numarul teritoriilor lor 
(a perechilor cuibaritoare). 
Precizia metodei: Cu ajutorul acestei metode se estimeaza marimea populatiei respective.  
 
Pe harta terenului controlat au fost trecute absolut toate datele 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 (Ixobrichus minutus) şi buhaiului de baltă 
(Botaurus stellaris). În acest caz observaţiile trebuie făcute dimineaţa devreme (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.) 
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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 estimarii pasarilor nocturne si acelor care vocalizeaza noaptea 

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

Pentru folosirea acestei metode se stabileste in prealabil un areal pretabil pentru 
cercetarea acestor specii si se trece la impartirea lui in benzi de lungimi de 300 – 500 m, trasee ce 
vor fi parcurse pe timp de noapte. Numarul masculuilor cantatori ne arata numarul perechilor 
cuibaritoare din zona respectiva. 
            Precizia metodei: Rezultatele obtinute se pot corobora cu observatiile efctuate pe timpul 
zilei, astfel obtinandu-se o imagine fidela a unei comunitati de pasari dintr-un ecosistem. 
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2. REZULTATE ACTIVITĂȚILOR DE INVENTARIERE ȘI CARTARE 

 
Speciile de păsări pentru care a fost declarată aria naturală protejată au fost descrise din 

punctul de vedere al existenței acestora în aria naturală protejată și al caracteristicilor pe care 
acestea le au în general sau în mod special în cadrul acesteia, după cum urmează: 

 
Acrocephalus arundinaceus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A298 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Acrocephalus arundinaceus 

3 Denumirea 
populară 

Lăcar mare 

4 Descrierea speciei  Cel mai mare lacar din Europa are o lungime a corpului de 19-20 de 
centimetri, o anvergura a aripilor de 25-29 de centimetri si o greutate 
de 22-31 de grame. Prezinta culori maronii deschise pe partile 
superioare, albe pe partile inferioare, cu laterale alburii si o dunga 
intunecata la nivelul ochilor. Ciocul este lung si greu, iar coada este si 
ea lunga. Nu exista deosebiri mari intre mascul si femela. Dieta consta 
cu preponderenta din insecte si alte nevertebrate, ocazional din 
vertebrate mici, iar toamna mananca si fructe. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Se imperecheaza in perioada martie-iulie, in functie de zona in care se 
afla. Femela depune intre trei si sase oua pe care le incubeaza pentru o 
perioada de doua saptamani. Ambii parinti hranesc puii, care ajung as 
paraseasca cuibul la 12-14 zile de la eclozare. Rar, femelele scot si un 
al doilea rand de pui pe an. 
Amenintari si masuri de conservare 
Declinul speciei a fost pus pe seama pierderii habitatului si a 
descresterii ariilor acoperite de stuf. Specia cuibareste in stufaris, de 
aceea este important ca astfel de arii sa fie conservate. Pierderea 
habitatului se datoreaza asanarii baltilor si transformarii acestor locatii 
in terenuri agricole. 

6 Cerinţe de habitat Traieste in zone cu vegetatie acvatica, in special in zonele cu stuf si 
trestie, în zone cu adâncime mică a apei. 
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7 Fotografii 

                 
Acrocephalus arundinaceus 

Foto: V. Olteanu 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Acrocephalus arundinaceus Cod EUNIS: A298 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Traieste in zone cu vegetatie acvatica, in special in zonele cu stuf si 
trestie, în zone cu adâncime mică a apei, la nivelul ariei naturale 
protejate având la dispoziție zone importate cu aceste particularități 
de habitat. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

 
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] 

Este întâlnită în zone cu vegetatie acvatică, în special in zonele cu 
stuf si trestie, acolo unde apa are o adâncime mică. 

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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Acrocephalus scirpaceus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A297 
2 Denumirea ştiințifică  Acrocephalus scirpaceus 
3 Denumirea populară Lăcar de stuf 
4 Descrierea speciei  Își procură hrana de pe vegetație sau din aer, pe teritoriile din jurul 

cuibului; ocazional iese la vânătoare pe terenurile agricole sau în 
tufărișurile din apropiere. Consumă insecte și larvele lor, mai ales 
diptere și păduchi de frunze, dar și păianjeni, viermi sau melci. 
Ocazional alege și hrană vegetală (fructe, semințe și flori). Ca și 
ceilalți lăcari, poate imita glasurile altor specii de păsări. 
Specia este monogamă în principiu, dar ocazional poate fi întâlnită și 
bigamia. Cuibul este amplasat între 2-8 tulpini de stuf, deasupra apei, 
la o înălțime de 15-200 cm, fiind construit de obicei de către femelă.  
În timpul unui sezon de reproducere cuibul este înălțat cu 40-90 cm 
datorită creșterii tulpinilor de stuf între care este prins. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Se imperecheaza in perioada martie-iulie, in functie de zona in care se 
afla. Ponta este alcătuită din 3-5 ouă, care sunt clocite de ambele sexe 
timp de 8-13 zile. Puii devin independenți după 10-14 zile de la 
părăsirea cuibului. Specia este parazitată în mod frecvent de către cuc 
(Cuculus canorus). 
Amenintari si masuri de conservare 
Declinul speciei a fost pus pe seama pierderii habitatului si a 
descresterii ariilor acoperite de stuf. Specia cuibareste in stufaris, de 
aceea este important ca astfel de arii sa fie conservate. Pierderea 
habitatului se datoreaza asanarii baltilor si transformarii acestor 
locatii in terenuri agricole. 

6 Cerinţe de habitat Ocupă habitatele cu stufăriș vechi, de-a lungul lacurilor, râurilor, 
mlaștinilor și canalelor, deseori procurându-și hrana din habitatele 
deschise cu tufăriș din apropierea acestora. Rar apare și pe terenurile 
agricole. În timpul migrațiilor și al iernării folosește habitatele cu 
stufăriș, tufărișurile de-a lungul râurilor și habitatele deschise sau 
semideschise cu vegetație erbacee densă și înaltă. 

7 Fotografii - 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Acrocephalus scirpaceus, Cod Natura 2000: A297 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Ocupă habitatele cu stufăriș vechi, de-a lungul lacurilor, râurilor, 
mlaștinilor și canalelor, deseori procurându-și hrana din habitatele 
deschise cu tufăriș din apropierea acestora. Rar apare și pe terenurile 
agricole. La nivelul ariei naturale protejate are la dispoziție habitate cu 
favorabilitate, fiind întâlnită în zonele cu stuf, pe toată suprafața 
rezervației. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia utilizează în principal zonele cu 
vegetație stuficolă, însă poate fi observată și în zonele deschise din 
imediata apropiere a stufului, unde iese în căutare de hrană. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Actitis hypoleucos 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei-EUNIS Cod Natura 2000: A168 

2 Denumirea 
ştiințifică  

Actitis hypoleucos 

3 Denumirea populară Fluierar de munte 

4 Descrierea speciei  Are o lungime a corpului de 19-21 de centimetri, o anvergura a 
aripilor de 38-41 de centimetri si o masa corporala medie de 50 de 
grame. Partile superioare ale corpului au culoarea maronie, iar burta si 
pieptul sunt albe. Ciocul este lung si drept, cu o baza de culoare 
deschisa si varfuri negre, picioarele au culoarea gri-verzuie cu un inel 
alb, vizibil doar de aproape. In iarna, penajul capata o culoare maronie 
care bate in masliniu. Se hraneste cu nevertebrate, pesti, amfibieni si 
unele plante. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
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 
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ținuturile montane, unde caută apropierea cursurilor e apă. În timpul 
iernii poate fi găsită într-o varietate de habitate, inclusiv în estuare, 
mlaștini sărate, locuri umede aflate în apropierea  coastelor sau în 
interiorul continentului. Este auzită adesea deasupra solului, zburând 
la mari înălțimi în timpul 
migrației nocturne. Este o pasăre de obicei solitară, întâlnindu-se 
uneori și în grupuri de câteva exemplare. 

7 Fotografii 

 
Actitis hypoleucos Foto ACDB 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Actitis hypoleucos, cod Natura 2000: A168 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia este caracteristică zonelor sărace în vegetație de la marginea 
râurilor, a pâraielor și a lacurilor, situație similară cu cea regăsită în 
zonele în care specia a fost identificată în rezervația naturală, aceasta 
utilizând în principal zona malurilor. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zone din lungul malurilor, în special in zonele 
deschise, acolo unde apa are o adâncime mică. 

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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Alauda arvensis 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Speciei - EUNIS Cod Natura 2000: A247 

2 Denumirea ştiințifică  Alauda arvensis 

3 Denumirea populară Ciocârlie de câmp 

4 Descrierea speciei  Coloritul este în general maro deschis, cu pete dese întunecate, cu 
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. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Se reproduce de la sfârșitul lunii aprilie și începutul lui mai până în 
august-septembrie. Cuibul este pregătit de femelă în forma unei mici 
adâncituri în pământ și este căptușit cu iarbă, fiind foarte bine ascuns 
în vegetație. În acest cuib sunt depuse în general 3-5 ouă, pământii, cu 
pete brune. Femela clocește singură ponta timp de 10-13 zile, dar puii 
sunt hrăniți de către ambele sexe și părăsesc cuibul după 16-20 zile, 
mai rar la 24 de zile. Într-un sezon de reproducere sunt scoase 2-3 serii 
de pui (foarte rar patru). 

6 Cerinţe de habitat Specia colonizează zonele deschise cu sol nivelat și umed, acoperit cu 
vegetație erbacee (incluzând și cerealele), lipsind din regiunile aride și 
noroioase. Se presupune că s-a răspândit din pajiștile de stepă odată cu 
defrișările masive și cu extensia terenurilor arabile sau a pășunilor, 
care au condus la schimbări majore ale habitatului, în special în 
decursul secolului al XIX-lea. 
În general ciocârlia de câmp este asociată cu terenurile agricole, dar 
poate fi identificată și în pajiști sau lunci, la periferia terenurilor 
mlăștinoase, în stepe și dune sau în regiuni cu defrișări extensive. 
Evită însă pădurile și habitatele xerice. În Europa populația atinge 
densitatea maximă în terenurile agricole, în special în fânațele lăsate în 
paragină sau moderat pășunate. În afara sezonului de reproducere 
preferă terenuri arabile. 
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7 Fotografii 

              

                                  Alauda arvensis Foto ACDB 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Alauda arvensis, cod Natura 2000: A247 
2 Informaţii specifice 

speciei 
În general ciocârlia de câmp este asociată cu terenurile agricole, dar 
poate fi identificată și în pajiști sau lunci, la periferia terenurilor 
mlăștinoase, în stepe și dune sau în regiuni cu defrișări extensive. 
Evită însă pădurile și habitatele xerice. La nivelul ariei naturale 
protejate ea este întâlnită în principal în zona terenurilor agricole. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate ea este întâlnită în principal în zona 
terenurilor agricole. 

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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Alcedo atthis 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Speciei - EUNIS Cod Natura 2000: A229 

2 Denumirea ştiințifică  Alcedo atthis 

3 Denumirea populară Pescăraș albastru 

4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 17 – 19,5 cm si o greutate de 34 – 46 g. 
Anvergura aripilor este de circa 24 – 28 cm. Adultii au infatisare 
similara, cu o singura exceptie, femela avand o pata rosie la baza 
mandibulei. Penajul de pe spate, apare in functie de directia razelor 
de lumina, albastru sau verde stralucitor, fiind o aparitie ce 
impresioneaza. Pe piept si abdomen este portocaliu – rosiatic. Se 
hraneste cu peste si nevertebrate. Longevitatea maxima cunoscuta in 
salbaticie este de 21 de ani, insa doar un sfert dintre adulti, traiesc 
mai mult de un sezon. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Este o specie monogamă și teritorială, necesitând un aport de hrană 
zilnic echivalent cu 60% din greutatea sa, ceea ce implică controlul 
unui teritoriu de 1-3,5 km de-a lungul cursului apei. 
Ritualul nupţial este iniţiat de mascul, care urmărește femela și îi 
oferă hrană. Ambele sexe contribuie la construirea cuibului în 
malurile apelor, în galerii de aproximativ 1 m lungime. La capătul 
acestora este săpată o cameră mai largă și rotundă, în care femela 
depune ponta în lunile aprilie–mai. Cele 6-7 ouă sunt clocite cu 
rândul 
de către ambii părinți. Dimensiunea unui ou este de 22 x 19 mm. 
Perioada de incubație este de 19-21 de zile, fiind asigurată de către 
ambele sexe în timpul zilei, pe timpul nopții clocind femela. 
Puii rămân în cuib 24-27 de zile și pe măsură ce cresc vin la 
marginea tunelului pentru a fi hrăniţi. În condiții favorabile specia 
poate să aibă două și chiar trei ponte pe an. 

6 Cerinţe de habitat Specia cuibărește în palearcticul de vest atât la latitudini superioare, 
cât și medii, fiind răspândită în climate continentale și oceanice, în 
regiuni temperate, boreale și de stepă, oriunde găsește apă limpede 
neînghețată, de preferință stătătoare sau lent curgătoare, cu pești mici 
și suficiente locuri de pândă. În perioada de reproducere preferă apa 
dulce față de cea sărată sau salmastră. Habitatele preferate pentru 
cuibărit sunt reprezentate de pâraie, râuri mici și canale cu maluri 
abrupte și nisipoase în care își sapă cuibul. 
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7 Fotografii 

                

                                       Alcedo atthis Foto ACDB 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Habitatele preferate pentru cuibărit sunt reprezentate de pâraie, râuri 
mici și canale cu maluri abrupte și nisipoase în care își sapă cuibul. 
La nivelul ariei protejate specia are la dispoziție zone cu 
favorabilitate pentru instalarea cuiburilor, respectiv pentru hrană sau 
odihnă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia are la dispoziție habitate cu 
favorabilitate pentru cuibărit, hrană și odihnă, variabilele de mediu 
existente aici fiind oportune pentru prezența 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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Anas acuta 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Speciei - EUNIS Cod Natura 2000: A054 

2 Denumirea ştiințifică  Anas acuta 

3 Denumirea populară Rață sulițar 

4 Descrierea speciei  Este o specie migratoare in toata partea nordica a arealului sau, dar 
exista si cateva populatii sedentare in emisfera sudica. Ajung in 
cartierele de iernare in cursul lunii noiembrie si le parasesc in cursul 
lunii aprilie. Hrana ratei sulitar este compusa din materie vegetala 
acvatica (frunze, alge) si hrana de natura animala. Uneori se hraneste 
pe sol cu seminte, radacini si rizomi. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj și iernat când sunt 
prezente cele mai multe exemplare. 

6 Cerinţe de habitat În perioada de cuibărit această specie preferă habitatele continentale 
acvatice, cu apă dulce sau sărată de mică adâncime, care sunt 
deschise și sunt situate de obicei în zone de joasă altitudine, de 
pajiște, tundră sau stepă; aceste ape au de obicei o productivitate 
mare sau medie. 
În perioada de iarnă, specia staționează în zone de coastă ferite, 
delte, estuare și terenuri inundate, lagune și lacuri care au în 
apropiere terenuri agricole. 

7 Fotografii 

             

                                    Anas acuta Foto ACDB 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas acuta, cod Natura 2000: A054 

2 Informaţii specifice Pe teritoriul României această specie poate fi întâlnită în special în 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 30 
 

speciei perioada de iarnă și de pasaj, situație întâlnită și la nivelul ariei 
protejate unde specia apare atât în pasaj cât și în sezonul hiemal 
până la înghețul apei. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia este întâlnită în zonele umede de la nivelul ariei naturale 
protejate unde apare atât în pasaj cât și în sezonul hiemal până la 
înghețul apei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Spatula (Anas) clypeata 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Speciei - EUNIS A056 

2 Denumirea ştiințifică  Anas clypeata 

3 Denumirea populară Rață lingurar 

4 Descrierea speciei  Este o specie migratoare, care apare in locurile de cuibarit incepand 
din luna martie. În Romania, este o specie care poate fi intalnita tot 
timpul anului, efectivele maxime fiind inregistrate in perioadele de 
pasaj, iar cele minime iarna. Perioada de cuibarit se inregistreaza in 
general intre mijlocul lunii aprilie (cand inca in tara noastra pot fi 
inregistrate si efective aflate in migratie care cuibaresc in nordul 
continentului) si iunie. 
Cuibul este instalat, in general, in apropierea apei, in pasuni umede 
cu iarba inalta, mai rar in papuris. Ponta cuprinde in general intre 9 si 
11 oua, iar perioada de incubatie are intre 21 si 25 de zile. Femela 
cloceste ouale si ingrijeste puii. Pui sunt nidifugi. 
Specie omnivora, hrana este formata din insecte acvatice, crustacee 
mici, seminte si resturi de plante. Hrana este procurata de la suprafata 
apei cu ajutorul ciocului care este specializat in filtrarea apei. Specie 
diurna. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj și iernat când sunt 
prezente cele mai multe exemplare. 
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6 Cerinţe de habitat Poate fi întâlnită în toate habitatele acvatice cu ape de mică 
adâncime, dar permanente, productive, cu vegetație acvatică ogată, 
care sunt mărginite de stuf sau papură. Evită în general apele 
mărginite de păduri și pâlcuri de copaci, precum și apele sărate. 
În România, în pasaj și iarna, efectivele cele mai numeroase sunt 
înregistrate în general pe lacurile slab salmastre. Poate fi întâlnită de 
asemenea în heleșteie, lagune, orezării, lacuri artificiale etc. 
Specie în general migratoare, deși există și populații sedentare sau 
care migrează pe distanțe scurte. Toamna migrează puțin mai 
devreme decât celelalte specii de rațe (cu excepția raței cârâitoare, 
Anas querquedula), plecând spre cartierele de iernat în lunile 
septembrie-octombrie. Se întoarce în locurile de cuibărit până în 
prima parte a lunii mai. 

7 Fotografii 

             

                               Anas clypeata Foto: V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas clypeata, cod Natura 2000: A056 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Pe teritoriul României această specie poate fi întâlnită în special în 
perioada de iarnă și de pasaj, situație întâlnită și la nivelul ariei 
protejate unde specia apare atât în pasaj cât și în sezonul hiemal 
până la înghețul apei. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din arealul ariei naturale 
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protejate. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în 
aria protejată, prezența speciei are este observată în perioadele de 
pasaj, zona fiind utilizată și pentru odihnă și hrană în sezonul hiemal 
până la înghețul apei. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Anas crecca 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Speciei - EUNIS A052 

2 Denumirea ştiințifică  Anas crecca 

3 Denumirea populară Rață mică 

4 Descrierea speciei  Specie predominant migratoare, in special populatiile nordice. In 
partea de sud a arealului exista cu mici populatii sedentare. Migratia 
de tomana incepe din iulie pentru exemplarele care nu au reusit sa se 
reproduca dar culmineaza in octombrie-noiembrie. Se intorc din 
cartierele de iernare in martie-aprilie. 
Rata mica este o specie omnivora. In perioada de cuibarit hrana este 
predominat formata din mici nevertebrate, moluste, crustacee, larve. 
In perioada de iarna se hraneste si cu seminte de plante acvatice, 
resturi de plante, seminte de pe terenurile agricole. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj și iernat când sunt 
prezente cele mai multe exemplare. 

6 Cerinţe de habitat Habitatele preferate de această specie pentru cuibărit sunt apele de 
mică adâncime, permanente, cu vegetație densă, ierboasă, în special 
cele aflate în vecinătatea pădurilor și lizierelor. Vegetația adiacentă 
trebuie să 
formeze un fel de strat vegetal dens. Preferă apele de mici dimensiuni, 
singure sau părțile unei zone acvatice mai întinse, cum ar fi bălți, 
lacuri și iazuri, râuri încet curgătoare. 
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7 Fotografii 

             

                                 Anas crecca Foto V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas crecca, cod Natura 2000: A052 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În România poate fi întâlnită în special în pasaj și în perioada de iarnă, 
într-o varietate de habitate acvatice: ape costiere de mică adâncime, 
lacuri naturale și artificiale, iazuri, estuare, delte, lagune și mlaștini. 
Aceeași situație este și la nivelul ariei protejate unde specia apare în 
perioadele de pasaj și în sezonul hiemal până la înghețul apelor. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din arealul ariei naturale 
protejate. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria 
protejată, prezența speciei are este observată în perioadele de pasaj, 
zona fiind utilizată și pentru odihnă și hrană în sezonul hiemal până la 
înghețul apei. 

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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Mareca (Anas) penelope 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Speciei - EUNIS A050 

2 Denumirea ştiințifică  Anas penelope 

3 Denumirea populară Rață fluierătoare 

4 Descrierea speciei  Specie cu precadere migratoare desi exista semnalari de mici populatii 
rezidente in nord-vestul Europei. Vara tarziu se aduna in stoluri mari 
si in cursul lunii septembrie parasesc zonele de cuibarit si ajung in 
zonele de iernat in octombrie – noiembrie. Primavara in cursul lunilor 
martie – aprilie parasesc zonele de iernat si se indreapta catre 
cartierele de cuibarit. Se hraneste in aproape in intregime cu vegetatie, 
respectiv frunze, radacini, bulbi, rizomi si iarba din zonele acvatice si 
pajistile si terenurile agricole adiacente acestor zone. Rar poate 
consuma seminte si hrana animala. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj și iernat când sunt 
prezente cele mai multe exemplare. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în zone acvatice de mică adâncime, deschise, bogate în 
vegetație submersă și natantă. Evită însă habitatele acvatice 
caracterizate de vegetație limitrofă înaltă și densă. Pentru iernat și 
pasaj, această specie preferă habitatele marine adăpostite, zonele 
umede din apropierea mării, lagunele, lacurile interioare, râurile 
încet curgătoare, estuarele, pășunile inundate și zonele mlăștinoase. 
Specie cu precădere migratoare, deși există semnalări de mici 
populații rezidente în nord-vestul Europei. 

7 Fotografii 

                  

Anas Penelope Foto: V. Olteanu 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas penelope, cod Natura 2000: A050 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Rața fluierătoare poate fi întâlnită pe tot teritoriul României, în 
zonele acvatice de mică altitudine, în perioada de iarnă sau de pasaj, 
situație întâlnită și la nivelul ariei naturale protejate unde se observă 
în perioadele de pasaj și în sezonul hiemal până la înghețul apelor. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zone acvatice, in special in zonele deschise, acolo 
unde apa are o adâncime suficientă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Anas platyrhynchos 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Speciei - EUNIS A053 

2 Denumirea ştiințifică  Anas platyrhynchos 

3 Denumirea populară Rață mare 

4 Descrierea speciei  Specie predominant migratoare dar unele populatii sunt sedentare. 
Teritoriile de iernat si cuibarit se suprapun pentru diferite populatii. 
Gregara, se aduna in grupuri mari in afara perioadei de cuibarit. 
Migreaza in stoluri, la migratia de primavara stolurile fiind 
predominant formate din perechi. Stolurile se separa in luna 
februarie, cand perechile incep sa cauze locuri pentru cuibarit. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj și iernat când sunt 
prezente cele mai multe exemplare, cât și perioadei de cuibărit când 
pot fi întâlnite perechi cuibăritoare. 

6 Cerinţe de habitat Rața mare este o specie care se adaptează cu ușurință la o multitudine 
de habitate, din zonele de tundră până în cele 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. Preferă apele de mică adâncime, cu 
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vegetație adiacentă, submersă sau flotantă. Evită în general apele 
adânci sau cele expuse. 

7 Fotografii 

        
                              Anas platyrhynchos Foto ACDB 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În România poate fi întâlnită în majoritatea zonele acvatice ce 
corespund cu tipul de habitat preferat, cu precădere cele de joasă și 
medie altitudine. În situl Natura 2000 a fost identificată în mai multe 
puncte de pe suprafața ariei naturale protejate, pe tot cuprinsul 
acesteia. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in toate zonele acvatice de la nivelul ariei naturale 
protejate, atât în zonele deschise cât și în zonele cu vegetație 
emergentă. Specia este prezentă pe tot parcursul anului, exceptând 
perioadele în care zonele acvatice sunt înghețate compelt. 

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 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 37 
 

Anas querquedula 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS A055 
2 Denumirea ştiințifică  Anas querquedula 

3 Denumirea populară Rață cârâitoare 
4 Descrierea speciei  Specie migratoare, care cuibareste in zona temperata a Europei si 

Asiei si ierneaza in Asia de sud si Africa centrala. Paraseste zonele de 
cuibarit la sfarsitul lunii iulie – inceputul lunii august si se intoarce in 
luna aprilie. 
Gregara in afara perioadelor de cuibarit. Perechile cuibaritoare cu 
teritorii bine delimitate. Perechile se formeaza in timpul perioadei de 
iarna. Ritualul de curtare cu elemente similare celorlalte specii de rate 
dar si comportamente unice: lasa capul pe spate pana ce crestetul 
capului atinge spatele, timp in care scoate sunete specifice. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și de creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Deși pot folosi ocazional și localizat habitatele marine, specia preferă 
habitatele de apă dulce, de mică adâncime, ascunse, bogate în 
vegetație, adiacente zonelor acvatice mai mari, pășunilor inundate sau 
mlaștinilor. Evită totuși habitatele cu vegetație acvatică foarte înaltă 
sau foarte densă. 

7 Fotografii 

 
Anas querquedula (Foto Viorel Olteanu) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas querquedula, cod Natura 2000: A055 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă habitatele de apă dulce, de mică adâncime, ascunse, 
bogate în vegetație, adiacente zonelor acvatice mai mari, pășunilor 
inundate sau mlaștinilor. La nivelul ariei protejate specia are la 
dispoziție habitate cu favorabilitate atât pentru cuibărit cât și pentru 
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din arealul ariei naturale 
protejate. Prezența speciei este observată în perioadele de pasaj, 
reproducere și sezonul hiemal,  zona fiind utilizată și pentru odihnă și 
hrană până la înghețul apei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Mareca (Anas) strepera 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A051 
2 Denumirea ştiințifică  Anas strepera 

3 Denumirea populară Rață pestriță 
4 Descrierea speciei  Specie migratoare in partea de nord a arealului, dar exista populatii 

cuibaritoare in zonele temperate. Formeaza, de obicei, grupuri de mici 
dimensiuni in afara perioadei de cuibarit. Masculii parasesc zonele de 
cuibarit la inceputul lunii iulie, cu o luna inaintea femelelor si puilor, 
deplasandu-se catre zonele unde are loc schimbarea penajului. Aceasta 
dupreaza aproximativ 4 saptamani, dupa care incepe migratia de 
toamna. Se intorc din cartierele de iernare in lunile martie-aprilie. 
Cuibaresc in perechi separate sau in grupuri dispersate. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și de creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Preferă apele dulci, stătătoare sau ușor curgătoare, productive, în zone 
deschise, de mică altitudine, cu precădere cele ferite, bogate în 
vegetație emergentă și insule acoperite de vegetație ierboasă. Poate fi 
întâlnită în canale, iazuri sau lacuri. Iarna poate fi întâlnită și pe lacuri 
de acumulare sau terenuri inundate, evitând însă habitatele 
cu apă sărată. 
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7 Fotografii 

 
Anas strepera (Foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anas strepera, cod Natura 2000: A051 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă apele dulci, stătătoare sau ușor curgătoare, productive, în zone 
deschise, de mică altitudine, cu precădere cele ferite, bogate în vegetație 
emergentă și insule acoperite de vegetație ierboasă. Poate fi întâlnită în 
canale, iazuri sau lacuri. La nivelul ariei naturale protejate specia are la 
dispoziție habitate cu favorabile în perioadele de reproducere și pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită pe toată suprafața acvatică a sitului, atât în zonele deschise 
cât și în zonele cu vegetație emergentă. 

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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Anser albifrons 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Speciei - 

EUNIS 
Cod Natura 2000: A041 

2 Denumirea 
ştiințifică  

Anser albifrons 

3 Denumirea 
populară 

Gârliță mare 

4 Descrierea speciei  Este o gasca de marime medie, cu o lungime a corpului cuprinsa intre 
64 si 78 de centimetri, o anvergura a aripilor de 130-160 de centimetri 
si o masa corporala de maximum 2,5 kg. Penajul este in majoritaate gri 
cu maroniu, dar si cu pene albe care inconjoara baza ciocului rozaliu. 
Tartita este alba, iar coada este neagra cu o dunga alba la varf. Pieptul 
este mai deschis la culoare si abdomenul este presarat cu benzi negre. 
Picioarele sunt de culoare portocalie. Vara se hraneste cu plante, iar in 
timpul iernii cu seminte. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj și iernat când sunt 
prezente cele mai multe exemplare, cât și perioadei de cuibărit când 
pot fi întâlnite perechi cuibăritoare. 

6 Cerinţe de habitat În perioada de iarnă folosește pajiștile și terenurile agricole din zonele 
joase, deschise, aflate în apropierea zonelor umede. De asemenea, 
poate fi întâlnită în mlaștini, câmpii inundate, golfuri adăpostite, 
estuare și delte, în lacuri interioare artificiale sau naturale. Gârlița mare 
este o specie exclusiv migratoare, călătorind în etape cu câteva opriri 
între zonele de cuibărit și cartierele de iernat. În afara zonei de cuibărit 
specia este foarte gregară, putând forma stoluri foarte mari. Mărimea 
stolurilor este totuși influențată de dimensiunile și fragmentarea 
habitatelor de hrănire și odihnă. De obicei se hrănesc până la 20 km de 
zonele de înnoptare. 

7 Fotografii 

          
                                 Anser albifrons Foto ACDB 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anser albifrons, cod Natura 2000: A041 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În perioada de iarnă folosește pajiștile și terenurile agricole din zonele 
joase, deschise, aflate în apropierea zonelor umede. De asemenea, 
poate fi întâlnită în mlaștini, câmpii inundate, golfuri adăpostite, 
estuare și delte, în lacuri interioare artificiale sau naturale. Gârlița 
mare este o specie exclusiv migratoare, călătorind în etape cu câteva 
opriri între zonele de cuibărit și cartierele de iernat. În afara zonei de 
cuibărit specia este foarte gregară, putând forma stoluri foarte mari. 
La nivelul ariei naturale protejate, specia este prezentă în perioadele 
de pasaj și în sezonul hiemal, la începutul și sfârșitul acestuia. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate, specia este prezentă în perioadele 
de pasaj și în sezonul hiemal, la începutul și sfârșitul acestuia, fiind 
observată mai mult în zbor în perioadele de pasaj, utilizând aria 
protejată și pentru odihnă și hrană în aceste perioade. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Anthus campestris 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A255 
2 Denumirea ştiințifică  Anthus campestris 

3 Denumirea populară Fâsă de câmp 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 15,5 – 18 cm si o greutate medie de 29,5 g 

pentru mascul si 28 g pentru femela. Este cea mai mare dintre fasele 
europene, iar forma si silueta este asemanatoare codobaturii. 
Anvergura aripilor este de 25 – 28 cm. Adultii au infatisare similara. 
Penajul de culoarea nisipului, este pal si cu putine dungi. Se hraneste 
cu insecte si seminte. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
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atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și de creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Specia preferă solul uscat, dar nu arid, în zonele situate la latitudini 
mijlocii, de la țărmurile Mării Mediterane și stepe până în regiunile 
temperate. Evită terenurile abrupte și stâncoase, vegetația înaltă și 
joasă. Habitatele preferate sunt mai răspândite în zonele de câmpii 
continentale însorite, dar local habitatul lor ajunge și la altitudini de 
2.600 m în Armenia. În Germania se înmulțește pe terenuri arabile 
nisipoase și pe maluri nisipoase de râuri, lacuri; habitate similare sunt 
ocupate în alte regiuni din vestul Europei. În nord-vestul Africii 
colonizează pante uscate și platouri până la altitudinea de 2.400 m, 
fiind o specie abundentă în Munții Atlas deasupra liniei copacilor, 
până la altitudinea de 3.000 m. Alte referiri includ dune de nisip din 
regiunile costiere, albiile râurilor secate, margini de drumuri, podgorii 
și dealuri uscate. Iarna, în Africa se accentuează preferința pentru 
solul arid; astfel specia este comună în zone costiere, stepe, tufărișuri 
de Acacia și în zonele goale ale zonei de tranziție dintre savanele 
uscate și deșert, chiar și pe marginea deșertului; se asociază frecvent 
cu turmele de bovine. 
Se hrănește de pe pământ, predominant cu insecte (Orthoptera, 

Isoptera, Odonata, Mantodea, Coleoptera), sau cu alte nevertebrate 
(Mollusca), precum și cu semințe; mai rar poate consuma și 
vertebrate mici (reptile). 

7 Fotografii 

         
Anthus campestris (Foto Viorel Olteanu) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Anthus campestris, cod Natura 2000: A255 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă solul uscat, dar nu arid, în zonele situate la latitudini 
mijlocii, de la țărmurile Mării Mediterane și stepe până în regiunile 
temperate. Evită terenurile abrupte și stâncoase, vegetația înaltă și 
joasă. Habitatele preferate sunt mai răspândite în zonele de câmpii 
continentale însorite. La nivelul ariei protejate specia are la dispoziție 
habitate corepunzătoare pentru cuibărit, hrană și odihnă în perioadele 
de pasaj. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia este prezentă în principal în 
zonele agricole. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Ardea cinerea 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS A028 
2 Denumirea ştiințifică  Ardea cinerea 
3 Denumirea populară Stârc cenușiu 
4 Descrierea speciei  Cel mai mare starc din Europa masoara  84-102 cm in lungime 

corporala, cu gatul intins. Are o anvergura de 155-175 cm si o masa 
corporala medie de 1,5 kilograme. Masculul si femela seamana foarte 
bine, cu gatul lung, cioc puternic si picioare lungi si galbene. Capul si 
gatul albe contrasteaza puternic cu aripile gri. Adultii au o pana neagra 
pe ceafa. Se hranesc cu pesti, amfibieni, mamifere mici si pasari. 
Vaneaza in apa mica, asteapta nemiscat si isi urmareste prada pe care o 
strapunge cu ciocul ascutit. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Cuibărește preferenţial în copaci în apropierea corpurilor de apă și 
implicit a resurselor de hrană, însă și pe tufe sau copaci de înălțime 
joasă, în stufăriș sau uneori pe stânci sau excepţional pe structuri 
artificiale sau chiar pe sol. Poate reutiliza cuibul din anii precedenți. 
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 adulţi. 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 varietăţi 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 ACDB) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Este o specie caracteristică unei varietăţi 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. 
La nivelul ariei protejate utilizează în special zona malurilor, acolo 
unde adâncimea apei este suficient de mică încât să-i permită să 
vâneze. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală protejată. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în situl Natura 
2000, prezența speciei are un caracter permanent, zona fiind utilizată 
pentru reproducere, pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj și 
chiar în sezonul hiemal până la înghețul complet al apelor. 

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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Ardea purpurea 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A029 
2 Denumirea ştiințifică  Ardea purpurea 

3 Denumirea populară Stârc roșu 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 70 – 90 cm masurat cu gatul intins si o 

greutate de 500 – 1.350 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 120 – 
138 cm. Adultii au infatisare similara, cu un penaj ce imbina rosul 
maroniu cu tonuri de gri. In partea posterioara a capului are 2 pene 
ornamentale lungi si inguste, de culoare neagra. Se hraneste cu pesti, 
insecte acvatice, broaste, pui ai altor specii de pasari  soareci si chiar 
pui de popandai. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și de creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Specia preferă stufărişurile întinse asociate zonelor umede, cu apă de 
mică adâncime şi permanentă, fiind prezentă în general pe bălţile, 
lacurile sau heleşteiele cu vegetaţie palustră bogată. 
Este o specie migratoare şi dispersivă, juvenilii părăsind teritoriile de 
origine în general în luna august. Începând cu luna august şi până în 
octombrie, întreaga populație se deplasează pentru iernare. Hrana este 
constituită mai ales de peşti, broaşte, pui ai altor specii de păsări, 
şoareci, pui de popândăi şi insecte acvatice, depinzând  puternic de 
calitatea habitatului şi de prezenţa speciilor-pradă. Pentru pescuit, 
alege bălți cu apă mică şi bogate în plante acvatice de suprafață. 
Aşteaptă cu răbdare, nemişcat, în ochiurile lipsite de vegetație şi 
săgetează prada care înoată, cu o lovitura precisă de cioc. În perioada 
cuibăritului, când puii au nevoie de mai multă hrană, vânează şi pe 
uscat. 

7 Fotografii 

 
Ardea purpurea (Foto ACDB) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă stufărişurile întinse asociate zonelor umede, cu apă de 
mică adâncime şi permanentă, fiind prezentă în general pe bălţile, 
lacurile sau heleşteiele cu vegetaţie palustră bogată, situație care se 
regăsește și în situl Natura 2000 Valea Mostiștea. 
 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală protejată. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în situl Natura 
2000, prezența speciei se remarcă în perioadele de reproducere și de 
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 

 

Ardeola ralloides 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A024 
2 Denumirea ştiințifică  Ardeola ralloides 

3 Denumirea populară Stârc galben 
4 Descrierea speciei  Are o lungime a corpului de 40 - 49 cm si o greutate de 350 g. 

Anvergura aripilor este cuprinsa intre 71 – 86 cm. Adultii au o 
infatisare similara. Culoarea caracteristica galben maronie a penajului 
este vizibila atunci cand sunt asezati. In zbor apar complet albi. In 
partea posterioara a capului au in perioada cuibaritului cateva pene 
lungi. Se hranesc cu pestisori, broaste, viermi, insecte acvatice si 
melci. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Este o specie migratoare, populaţia din România părăsind zonele de 
cuibărit la sfârșitul lunii august (unele exemplare putând fi observate 
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în sudul ţării și în prima parte a lunii octombrie) și revenind în luna 
aprilie. Plecarea păsărilor adulte are loc cu 2-3 săptămâni înaintea 
celor tinere. 
Cuibărește în stufărișuri sau în copaci din zone de luncă inundabilă și 
sălcii dense în stuf, în colonii mixte, începând din luna mai. La 
construirea cuibului, alcătuit din rămurele și stuf, participă cei doi 
părinți. Femela depune 4-6 ouă cu o dimensiune medie de 36,68 x 
28,12 mm. Culoarea ouălor este mată, albăstră-verzuie. 
Incubația e asigurată de ambii părinți. După 22-24 de zile, puii 
eclozează și rămân în cuib în jur de 32 de zile, dar continuă să fie 
hrăniți de părinți până la 40-45 de zile, când devin independenți. 
După părăsirea cuibului puii rămân în colonie și în caz de deranj 
rămân nemișcaţi pentru a nu fi observaţi. 

6 Cerinţe de habitat Specia preferă habitatele de zone umede cu vegetaţie palustră bogată, 
în special de pe bălţile din luncile inundabile ale râurilor și din delte. 
Se hrănește în special în ape dulci de mică adâncime cu vegetaţie 
abundentă (lacuri, bălţi, canale, iazuri, heleșteie etc.). Cuibărește în 
copaci sau în stufăriș, în colonii polispecifice (împreună cu alte specii 
de stârci sau cu cormorani mici). Deși cuibăresc colonial și sunt 
gregari în locurile de odihnă, stârcii galbeni se hrănesc solitar. Hrana 
constă în insecte și larvele acestora, amfibieni și pești de talie mică 
capturaţi în apă puţin adâncă. Își caută hrana mai ales la amurg. 

7 Fotografii 

 
Ardeola ralloides (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024 
2 Informaţii specifice 

speciei 
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.). La nivelul ariei 
protejată există variabile de mediu care favorizează prezența speciei în 
perioadele de reproducere și pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
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pentru odihnă şi/sau hrănire. 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zone acvatice și în imediata vecinătate a acestora, 
preferând pentru cuibărit zonele cu stuf și pentru hrănit zonele cu 
adâncime mică a apei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Aythya ferina 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A059 
2 Denumirea ştiințifică  Aythya ferina 

3 Denumirea populară Rață cu cap castaniu 
4 Descrierea speciei  Specie puternic gregara in afara sezonului de cuibarit.  Masculii incep 

sa se asocieze in stoluri mici, din a doua parte a lunii mai, cand inca 
femelele sunt pe cuib. Rata cu cap castaniu isi instaleaza cuibul in 
apropierea apei, (max.5 m) pe sol in vegetatie densa. De asemenea, 
poate cuibari pe intinderea zonei umede, in zonele propice cu 
vegetatie palustra emergenta abundenta, cuibul fiind amplasat 
deasupra nivelului apei, pe substratul solid format de tulpinile de 
trestie culcate. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și de creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Specia poate fi întâlnită într-o varietate mare de zone umede. Preferă 
lacurile dulci sau salmastre de cel puţin câteva hectare, cu adâncime 
de 1,5-2 m, cu vegetaţie submergentă bogată și care sunt înconjurate 
de zone dense de stuf. În timpul iernii și în migraţie poate fi întâlnită 
și pe lacuri de acumulare, ape marine etc. 
Este o specie omnivoră, consumând în special vegetaţie submersă (în 
special seminţe și părţi vegetative). De asemenea, poate consuma 
insecte acvatice și crustacee mici. Hrana este obţinută în special prin 
scufundări în ape de 1,5-2 m adâncime. 
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7 Fotografii 

 
Aythya ferina (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Aythya ferina, cod Natura 2000: A059 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia poate fi întâlnită într-o varietate mare de zone umede. Preferă 
lacurile dulci sau salmastre de cel puţin câteva hectare, cu adâncime 
de 1,5-2 m, cu vegetaţie submergentă bogată și care sunt înconjurate 
de zone dense de stuf. La nivelul ariei naturale protejate, specia are la 
dispoziție habitate corespunzătoare atât în sezonul de cuibărit cât și în 
perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zone acvatice, atât în zonele deschise cât și în zonele 
cu vegetație emergentă. 

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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Aythya fuligula 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A061 
2 Denumirea ştiințifică  Aythya fuligula 

3 Denumirea populară Rață moțată 
4 Descrierea speciei  Specie puternic gregara in special in afara sezonului de cuibarit. 

Perioada de cuibarit este relativ tarzie, de la jumatatea lunii mai pana 
sfarsitul lunii iulie, jumatatea lunii august. Cuibul este amplasat in 
apropierea apei in vegetatia palustra abundenta. De asmenea, 
cuibareste in spatii deschise, de obicei in colonii de pescarusi si chire. 
Ponta este formata din 8-25 oua in medie, este incubata o perioada de 
25 de zile de catre femela. Puii sunt nidifugi. Specie cu regim 
omnivor, hrana este procurata cu precadere prin scufundari. Hrana 
este formata din moluste, crustacee, insecte acvatice si materiale 
vegetale. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de pasaj și iernat. 

6 Cerinţe de habitat Specie cu valenţă ecologică mai largă decât alte specii ale genului 
Aythya, în special datorită capacităţii de a se scufunda la adâncimi 
mai mari (3-14 m) pentru procurarea hranei. Pentru cuibărit 
preferă o gamă largă de lacuri, de la lacuri eutrofice cu adâncimi mai 
mici până la lacuri mai adânci cu un procent mic de vegetaţie 
palustră. 
Poate cuibări în zonele optime ale lacurilor de acumulare, în lacurile 
ornamentale din parcurile orașelor etc. De asemenea, în afara 
sezonului de cuibărit poate fi întâlnită într-o gamă largă de zone 
umede. 

7 Fotografii 

         
Aythya fuligula Foto: Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061 

2 Informaţii specifice Specie cu valenţă ecologică mai largă decât alte specii ale genului 
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speciei Aythya, în special datorită capacităţii de a se scufunda la adâncimi 
mai mari (3-14 m) pentru procurarea hranei. Pentru cuibărit preferă o 
gamă largă de lacuri, de la lacuri eutrofice cu adâncimi mai mici până 
la lacuri mai adânci cu un procent mic de vegetaţie palustră. La 
nivelul ariei protejate, specia are la dispoziție habitate favorabile 
pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zone acvatice, atât în zonele deschise cât și în zonele 
cu vegetație emergentă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Aythya nyroca 
A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 

locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A060 
2 Denumirea ştiințifică  Aythya nyroca 
3 Denumirea populară Rață roșie 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 38 – 42 cm si o greutate medie de circa 

580 g pentru masculi si 520 g pentru femele. Anvergura aripilor este 
cuprinsa intre 60 – 67 cm. Diferentele sunt dificil de evidentiat intre 
adulti, insa femelele au un iris inchis la culoare comparativ cu 
masculul care are irisul alb. Se hraneste cu plante acvatice, moluste, 
insecte si pesti. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere a 
puilor  
Perechile se formează în cartierele de iernare. Cuibărește foarte 
aproape de apă pe substrat solid pe maluri sau pe insuliţe în vegetaţia 
densă palustră. Cuibul este construit superficial din materii vegetale 
(în principal fragmente de stuf). Perioada de cuibărit durează de la 
mijlocul lunii aprilie până la jumătatea lunii iunie. Ponta este formată 
din 8-10 ouă și este incubată o perioadă de 25-27 de zile. Puii sunt 
nidifugi. 

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 
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(30-100 cm) și trăiește destul de ascunsă pe ochiuri de apă rămase 
libere în stufărișurile dese. 

7 Fotografii 

 
Aythya nyroca Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060 
2 Informaţii specifice 

speciei 
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. La 
nivelul ariei naturale protejate are la dispoziție habitate favorabile atât 
pentru cuibărit și creștere a puilor cât și pentru odihnă și hrană în 
perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zone acvatice, atât în zonele deschise cât și în zonele 
cu vegetație emergentă, la nivelul ariei naturale protejate având la 
dispoziție habitate cu favorabilitate în cea mai mare parte a 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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Botaurus stellaris 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

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

decat o gaina domestica, cu o greutate de circa 1.350 g. Anvergura 
aripilor este cuprinsa intre 100 – 130 cm. Adultii au infatisare 
similara. Coloritul general este galben caramiziu cu striatii negre. Se 
hraneste cu pesti, insecte acvatice, broaste, lipitori si chiar soareci. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere 
a puilor.  
Este poligam, masculul fi ind deseori observat în prezenţa mai multor 
femele. Sezonul de reproducere începe devreme, imediat după 
dezgheţ, în a doua decadă a lunii martie. Își construiește cuibul pe 
plaur în stufăriș dens, în apropierea cuibului din anii precedenţi. 
Cuibul e format din stuf uscat și vegetaţie submersă, aliniat cu 
material mai fi n, care formează o platformă circulară. Ponta este 
formată din 4-6 ouă brun-măslinii, pe care femela le clocește singură, 
timp de circa 24-25 de zile. Tot ea îngrijește singură puii care apar 
spre sfârșitul lunii mai și devin zburători după două luni de la 
eclozare. 

6 Cerinţe de habitat Specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce privește habitatul de 
cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă pentru mlaștinile joase, 
liniștite, din jurul lacurilor și râurilor, aflate la altitudini mai mici de 
200 m, cu stufăriș proaspăt extins și dens de stuf Phragmites sp. Acest 
stufăriș trebuie să fie instalat în zonă de câțiva ani, să fie inundat, dar 
cu o adâncime mică a apei (mai puţin de 30 cm) și să aibă puţine 
fluctuaţii ale nivelului apei. De asemenea, este necesară o aciditate 
scăzută a apei, iar întregul habitat să fie înconjurat de zone deschise și 
acoperite de apă mai adâncă pe timpul sezonului uscat al perioadei de 
cuibărire. 

7 Fotografii 

                
(Foto Viorel Olteanu) 

 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 54 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Botaurus stellaris, Cod Natura 2000: A021 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce privește habitatul de 
cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă pentru mlaștinile joase, 
liniștite, din jurul lacurilor și râurilor, aflate la altitudini mai mici de 
200 m, cu stufăriș proaspăt extins și dens de stuf Phragmites sp. La 
nivelul ariei naturale protejate specia poate fi întâlnită în special în 
perioadele de pasaj, dar apare și în perioada de reproducere. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică bogată în vegetație 
stuficolă din aria naturală protejată. Luând în considerare tipul de 
habitat majoritar întâlnit în situl Natura 2000, prezența speciei este 
notabilă atât în perioada de reproducere cât și în pasaj când zona este 
utilizată pentru odihnă și hrană. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Branta ruficollis 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A396 
2 Denumirea ştiințifică  Branta ruficollis 

3 Denumirea populară Gâscă cu gât roșu 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 54 – 64 cm si are o greutate medie de 1.400 

– 1.600 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 110 – 125 cm. Adultii 
au infatisare similara. Gasca cu gat rosu este cea mai mica dintre gaste 
si are un penaj elegant, negru combinat cu rosu-ruginiu, subliniat de 
dungi albe. Se hraneste in teritoriile de cuibarire cu specii vegetale din 
tundra siberiana, iar in cartierele de iernare din sud estul Europei se 
hraneste in special pe culturile de grau de toamna si rapita. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de pasaj și iernat. 

6 Cerinţe de habitat În cartierele de iernare din sud-estul Europei se hrănește în timpul zilei 
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7 Fotografii 

            

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: 
speciei în cadrul ariei naturale protejate

Nr Informaţie/Atribut Descriere
1 Specia Branta rufficolis

2 Informaţii specifice 
speciei 

La nivelul ariei naturale pr
iernare când se hr
cu boabele de porumb care au r
apoi cu grâu de toamn
de ap

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

6 Abundenţă  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
8 Distribuţia speciei 

[interpretare] 
La nivelul ariei naturale protejate poate ap
iernare, fiind observat

8 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribu

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie
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acoperite de zăpadă. 

            
Branta ruficollis foto Emil Todorov

ei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Descriere 
Branta rufficolis, Cod Natura 2000: A396 

La nivelul ariei naturale protejate poate apă
iernare când se hrănește în timpul zilei pe culturile agricole, la început 
cu boabele de porumb care au rămas risipite dup
apoi cu grâu de toamnă (uneori și cu rapiță), seara înnoptând pe luciul 

e apă, specia putând apărea în sezonul hiemal pân
• Populație care doar iernează în aria natural

• Larg răspândită 

• Nativă 

• Rară  
• octombrie 2017 – martie 2019 

La nivelul ariei naturale protejate poate apă
iernare, fiind observată în perioadele în care apele sunt
Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe.
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Buteo rufinus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A403 
2 Denumirea ştiințifică  Buteo rufinus 

3 Denumirea populară Șorecar mare 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 50 - 58 cm si greutatea medie de 1.100 g 

pentru mascul si 1.300 g pentru femela. Anvergura aripilor este 
cuprinsa intre 130 – 155 cm. Adultii au infatisare similara. Este o 
pasare foarte atractiva, cu o variabilitate mare a penajului, acesta 
putand fi rosiatic, pal sau inchis. Se hraneste cu mamifere mici, pasari, 
reptile si insecte. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Cuibăreşte în zone aride şi semideşertice, dar şi în zone montane. 
Preferă terenuri joase, deschise, cu pante uşoare, stâncării, vâlcele 
deschise, stepe sau terenuri agricole, dar se adaptează şi zonelor 
împădurite cu copaci rari, care alternează cu terenuri deschise, sau 
zonelor costiere. 
Deşi preferă zonele joase, cu altitudini de până la 800 m, această specie 
poate fi întâlnită şi în zone muntoase, în general aride, chiar la peste 
3.000 m. 

7 Fotografii 

              
Buteo rufinus (Foto Viorel Olteanu) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Buteo rufinus, Cod Natura 2000: A403 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă terenuri joase, deschise, cu pante uşoare, stâncării, vâlcele 
deschise, stepe sau terenuri agricole, dar se adaptează şi zonelor 
împădurite cu copaci rari, care alternează cu terenuri deschise, sau 
zonelor costiere. La nivelul ariei protejate are la dispoziție în special 
suprafețe oportune pentru hrană și odihnă. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită în zonele agricole, terenuri unde este întâlnită în special în 
perioadele de pasaj, specia utilizându-le pentru procurarea hranei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Calidris minuta 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A145 
2 Denumirea ştiințifică  Calidris minuta 

3 Denumirea populară Fugaci mic 
4 Descrierea speciei  Specia migrează pe distanțe mari traversând tot palearcticul de vest. 

Ocazional poate rămâne nomadă, în timpul sezonului rece urmărind 
schimbările habitatelor. În afara sezonului de reproducere zboară în 
stoluri de 20-30 de exemplare, deseori amestecându-se în stoluri mixte 
cu alte specii de fugaci. 
În sezonul de cuibărit consumă în principiu diptere adulte și larvele 
acestora, pe care le culege din mâlul prezent la marginea habitatelor 
acvatice. În afara acestei perioade din an, hrana consumată este mult 
mai variată, constând din moluște, crustacee, insecte (Formicidae, 
Hymenoptera, Diptera, Coleoptera), viermi inelați. Poate consuma și 
diverse plante. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

6 Cerinţe de habitat În perioada de reproducere specia ocupă habitatele de tundră aflate la 
mică altitudine din regiunea arctică. Preferă suprafețele de sol aride, 
fără vegetație, cu tufișuri sporadice de sălcii de talie mică (Salix 

herbacea), care se află în apropierea zonelor mlăștinoase. De 
asemenea, preferă și acele habitate unde între mușchi și rogoz se 
intercalează frecvent movile cu vuietoare (Empetrum sp.) Evită zonele 
în care precipitațiile anuale ajung să depășească 250 mm. În timpul 
iernii specia poate fi observată frecvent în bancuri nisipoase și 
nămoloase estuariane și în lagune închise de-a lungul coastelor. Apare 
de asemenea și în interiorul continentului, pe bălți, iazuri, mlaștini, pe 
malurile nămoloase și nisipoase ale râurilor și în zone inundate cu 
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vegetație densă. 
7 Fotografii - 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Calidris minuta, Cod Natura 2000: A145 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În perioada de reproducere specia ocupă habitatele de tundră aflate la 
mică altitudine din regiunea arctică. Preferă suprafețele de sol aride, fără 
vegetație, cu tufișuri sporadice de sălcii de talie mică (Salix herbacea), 
care se află în apropierea zonelor mlăștinoase. La nivelul ariei naturale 
protejate specia este întâlnită în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia este întâlnită în perioadele de 
pasaj când utilizează pentru hrănire malurile apelor sau zonele de băltire 
temporară, acolo unde adâncimea apei este suficient de mică și există 
porțiuni nămoloase. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Calidris temminckii 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A146 
2 Denumirea ştiințifică  Calidris temminckii 

3 Denumirea populară Fugaci pitic 
4 Descrierea speciei  Se mișcă având o postură mai ghemuită decât fugaciul mic și astfel 

corpul pare mai lung. Coloritul amintește de fluierarul de munte: partea 
dorsală, gâtul și partea superioară a pieptului gri-cafenii. Picioarele gri-
maronii. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește pe malurile nisipoase ale lacurilor și râurilor din regiunile 
muntoase nordice, de obicei deasupra limitei superioare a pădurii. 
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7 Fotografii - 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Calidris temminckii, Cod Natura 2000: A146 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În aria naturală protejată apare numai în timpul migrației, utilizând 
habitate acvatice diferite, precum malurile mlăștinoase/nisipoase de-a 
lungul zonelor umede. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

În aria naturală protejată apare numai în timpul migrației, utilizând 
habitate acvatice diferite, precum malurile mlăștinoase/nisipoase de-a 
lungul zonelor umede. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Carduelis cannabina 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A366 
2 Denumirea ştiințifică  Carduelis cannabina 

3 Denumirea populară Cânepar 
4 Descrierea speciei  Este o pasăre cântătoare din familia cintezelor, de circa 14 cm, cu pene 

roșii pe cap, gât și pe laturile pieptului, cafenii pe spate și albe pe 
abdomen, gușa și aripi. Este răspândită în Europa, Asia de Vest și 
Africa de Nord. Este o pasăre sedentară, dar multe păsări din nordul 
Europei și Asiei migrează spre sud pentru a ierna. Cuibărește în 
tufișuri, mai ales în ținuturile joase și deluroase, dar urcă și pe văile 
râurilor, la intrarea acestora în munți. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a puilor. 

6 Cerinţe de habitat Câneparul este întâlnit din zona temperată a palearcticului de vest și 
coboară până în zona mediteraneeană și stepică. În Alpii elveţieni 
cuibărește în pajiștile uscate aflate până la altitudinea de 2.200-2.300 
m. În restul arealului cuibărește în păduri dense cu arbori înalţi. 
În afara perioadei de cuibărire preferă zonele deschise. În România 
cuibărește în tufișuri, în special în zonele joase și deluroase, urcând pe 
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văile râurilor spre zonele montane. 
7 Fotografii 

                  
Carduelis cannabina Foto V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În România cuibărește în tufișuri, în special în zonele joase și 
deluroase, urcând pe văile râurilor spre zonele montane. La nivelul 
ariei protejate are la dispoziție habitate restrânse cu condiții de 
favorabilitate ridicată, totuși aceasta este prezentă în perioada de 
cuibărit, în special în zonele izolate precum malurile abrupte acoperite 
cu vegetație arbustivă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate are la dispoziție habitate restrânse cu condiții 
de favorabilitate ridicată, totuși aceasta este prezentă în perioada de 
cuibărit, în special în zonele izolate precum malurile abrupte cu 
vegetație arbustivă. 

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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Carduelis carduelis 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A364 
2 Denumirea ştiințifică  Carduelis carduelis 
3 Denumirea populară Sticlete 
4 Descrierea speciei  În afara sezonului de cuibărire este o specie gregară (de la sfârșitul 

verii până în următoarea primăvară). În perioada de cuibărire pot fi 
observate stoluri mici formate de exemplare care nu au cuibărit. Se 
reproduce în zonele joase ale palearcticului, în zona temperată, 
mediteraneeană ori stepică. Excepţie este Elveţia, unde cuibărește în 
general la peste 1.000 de m, ajungând vara târziu și toamna în 
pajiștile alpine situate la peste 2.400 m. În România este una dintre 
cele mai cunoscute păsări și cuibărește în zonele joase, ajungând la 
altitudini mai mari pe văile râurilor montane. Penajul acestei specii 
este intens colorat, el ajutând păsărea la marcarea teritoriului și la 
asigurarea succesului reproductiv. În acest scop, este aleasă o ramură 
uscată, dezgolită, de unde pasărea poate fi ușor remarcată prin cântec 
și coloritul penajului. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Cuibărește în arbori de înălțime mijlocie, preferând în acest scop 
salcâmii. 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 incubaţie este 
de 12-14 zile, ponta fiind clocită de către femelă. Odată cu eclozarea 
puilor, ambii părinţi participă la hrănirea acestora. În general, ca la 
toate speciile mici de păsări, puii ajung în câteva luni la maturitate 
sexuală. O femelă poate scoate 2-3 rânduri de pui într-un sezon de 
reproducere. 

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 seminţe 
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. 
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7 Fotografii 

           
Carduelis carduelis (Foto Viorel Olteanu) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364 
2 Informaţii specifice 

speciei 
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. Specia are o distribuție extinsă la 
nivelul ariei protejate, dar mai ales în interiorul localităților din 
imediata vecinătate a ariei naturale protejate. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zonele cu vegetație arboricolă și arbustivă, în 
principal în grădinile din vecinătatea ariei naturale protejate. Specia 
are o distribuție extinsă la nivelul ariei protejate, dar mai ales în 
interiorul localităților din imediata vecinătate a ariei naturale 
protejate. 

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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Carduelis chloris 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A745 
2 Denumirea ştiințifică  Carduelis chloris 
3 Denumirea populară Florinte 
4 Descrierea speciei  Penajul este verde-măsliniu, de aici şi numele de verdeţi, cu tentă 

galbenă la mascul şi brună la femelă; ambii au marginea penelor 
lungi din aripă, galbenă. Glasul melodios face pasărea remarcată 
oriunde apare. 
Cuibul are formă de cupă şi este construit la înălţime, în bifurcația 
unei ramuri. 
Consumă seminţe şi fructe dar uneori şi insecte.  

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
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. 
Cuibul este construit de femelă din ierburi, fire ubțiri de rădăcini, 
rămurele sau mușchi și este căptușit cu fibre vegetale subțiri, păr și 
pene. 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. Puii deschid ochii după 7 zile de la eclozare, 
timp în care sunt acoperiți și îngrijiți de către femelă. Ei continuă să 
fie hrăniți de către părinți și devin complet independenți de aceștia 
după 33 zile de la eclozare. 

6 Cerinţe de habitat Este o pasăre destul de comună în regiunile deschise cu arbori și 
tufe, în grădini și parcuri, liziere de pădure,  âlcuri 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, 
temperată sau mediteraneeană. 
Regimul alimentar al florintelui este format dintr-o mare varietate 
de semințe (uneori de mari dimensiuni) ale plantelor din flora 
spontană, de cereale și de semințe ale unor copaci sau tufișuri. În 
timpul cuibăritului consumă mai mult nevertebrate. 
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7 Fotografii 

           
Carduelis chloris Foto V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Carduelis chloris, cod Natura 2000: A745 
2 Informaţii specifice 

speciei 
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, la nivelul ariei 
protejate și în imediata vecinătate a acesteia, specia având la 
dispoziție habitate cu favorabilitate. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este o pasăre destul de comună în regiunile deschise cu arbori și 
tufe, în grădini,  pâlcuri de arbori, dar și în interiorul localităților. 
Preferă zonele joase, la nivelul ariei protejate și în imediata 
vecinătate a acesteia, specia având la dispoziție habitate cu 
favorabilitate. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Carduelis spinus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A365 
2 Denumirea ştiințifică  Carduelis spinus 
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3 Denumirea populară Scatiu 
4 Descrierea speciei  Scatiul prezintă un dimorfism sexual, masculul având penajul de 

culoare verde, creștetul capului negru, iar aripile și partea inferioară a 
corpului galbene. Femela este de culoare spălăcită având pântecul alb. 
De regulă cuibul este amplasat spre vârful crengilor și este mascat cu 
licheni. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

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. 

7 Fotografii 

                  
Carduelis spinus Foto V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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. La nivelul ariei 
protejate este prezentă în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 66 
 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate este prezentă în perioadele de pasaj când 
utilizează în principal zonele în care este prezentă vegetație arbustivă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Charadrius dubius 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

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

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

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

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

 
Charadrius dubius (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specie de coastă, poate fi găsită pe țărmuri întinse şi nisipoase, pe 
malul apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor, dar şi în mlaştini, 
în special în timpul migrației. La nivelul ariei protejate poate fi 
observată în lungul malurilor. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specie de coastă, poate fi găsită pe țărmuri întinse şi nisipoase, pe 
malul apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor, dar şi în mlaştini, 
în special în timpul migrației. La nivelul ariei protejate poate fi 
observată în lungul malurilor, fiind cea mai comună specie limicolă 
care pateu fi observată în acest tip de habitat în arealul ariei protejate. 

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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Chlidonias hybrida (hybridus) 
A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 

locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A196 
2 Denumirea ştiințifică  Chlidonias hybridus 
3 Denumirea populară Chirighiță cu obraz alb 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 24 – 28 cm si o greutate de 65 – 100 g. 

Anvergura aripilor este de circa 57 – 70 cm. Femela este mai mica 
decat masculul. Adultii au infatisare similara. Penajul este gri inchis, 
obrazul alb si partea superioara a capului este neagra. Ciocul este 
rosu, spre deosebire de celelalte specii inrudite de chirighite. Se 
hraneste cu pesti, insecte si larvele acestora, melci si broaste. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Femela depune în mod obișnuit 2-3 ouă în a doua parte a lunii mai și 
în prima parte a lunii iunie, cu o dimensiune medie de 37,7 x 28,6 
mm. Incubația durează în jur de 18-20 de zile și este asigurată de 
ambii parteneri. Puii părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și 
sunt îngrijiți de către adulți. Devin zburători la 21-25 de zile de la 
ieșirea din ou. 

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

7 Fotografii 

         
Chlidonias hybridus (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196 
2 Informaţii specifice 

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

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 
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5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Chirighița cu obraz alb este caracteristică zonelor umede de apă dulce, 
bogate în vegetație, la nivelul ariei protejate putând fi observată pe 
toată suprafața sitului, dar mai ales acolo unde există suprafețe de 
vegetație intercalate cu luciu de apă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Ciconia ciconia 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A031 
2 Denumirea ştiințifică  Ciconia ciconia 

3 Denumirea populară Barză albă 
4 Descrierea speciei  Barza alba este o specie caracteristica pasunilor umede si zonelor 

mlastinoase. Lungimea corpului este de 95 – 110 cm si o greutate de 
2.300 – 4.400 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 180 – 218 cm. 
Adultii au infatisare similara si se deosebesc de barza neagra prin 
capul si gatul albe. Se hraneste cu broaste, soareci, insecte, cartite, pui 
de pasari si de iepuri, melci, serpi si soparle. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Barza albă este o specie caracteristică păşunilor umede şi zonelor 
mlăştinoase. Adulţii au înfăţişare similară şi se deosebesc de barza 
neagră prin culoarea albă a capului şi a gâtului. Se hrăneşte cu broaşte, 
şoareci, insecte, cârtiţe, pui de păsări şi de iepuri, melci, şerpi şi 
şopârle. Barza albă este alături de rândunică specia care 
interacţionează cel mai mult cu populaţia umană, fiind prezentă în 
majoritatea localităţilor din ţara noastră cu excepţia zonelor montane. 
Fiind o specie obişnuită cu prezenţa umană, foloseşte ca suport pentru 
cuib stâlpii reţelelor de tensiune medie şi acoperişurile caselor. 
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7 Fotografii 

 
Ciconia ciconia (Foto ACDB) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Barza albă este o specie caracteristică păşunilor umede şi zonelor 
mlăştinoase. Specia cuibărește în localitățile învecinate sitului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zonele acvatice cu adâncime mică a apei și 
terenurile agricole din vecinătatea acestora, în special în regiunile 
deschise unde se hrănește.  

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Ciconia nigra 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A030 
2 Denumirea ştiințifică  Ciconia nigra 

3 Denumirea populară Barză neagră 
4 Descrierea speciei  Este o specie caracteristica padurilor de campie si de pe dealuri ce 

au in apropiere zone umede. Ca dimensiuni, este cu putin mai mica 
decat barza alba. Lungimea corpului este de 90 – 105 cm si o 
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greutate medie de 3.000 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 
173 – 205 cm. Adultii au infatisare similara si ating acest stadiu 
numai in al patrulea an de viata. Se hraneste in special cu tipari 
cand ii gaseste, mamifere mici, pui de pasari, oua, broaste, moluste, 
lipitori, rame, soparle, serpi, insecte. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie caracteristică pădurilor de câmpie şi de pe dealuri 
care au în apropiere zone umede. Ca dimensiuni este cu puţin mai 
mică decât barza albă. Adulţii au înfăţişare similară şi ating acest 
stadiu numai în al patrulea an de viaţă. Se hrăneşte în special cu 
ţipari când îi găseşte, mamifere mici, pui de păsări, ouă, broaşte, 
moluşte, lipitori, râme, şopârle, şerpi sau insecte. Este o specie 
retrasă şi sfioasă, care cuibăreşte în păduri, în cuiburi pe care le 
foloseşte mai mulţi ani şi pe care le repară şi le consolidează în 
fiecare an. 

7 Fotografii 

 
Ciconia nigra (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Este o specie caracteristică pădurilor de câmpie şi de pe dealuri 
care au în apropiere zone umede, la nivelul ariei naturale protejate 
specia putând fi observată în perioadele de pasaj. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

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

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Fiind o specie caracteristică pădurilor de câmpie şi de pe dealuri 
care au în apropiere zone umede, la nivelul ariei naturale protejate 
specia poate fi observată în perioadele de 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 

 

Circaetus gallicus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS A080 
2 Denumirea ştiințifică  Circaetus gallicus 

3 Denumirea populară Șerpar 
4 Descrierea speciei  Serparul este o specie ce prefera un mozaic de habitate, cu  zone 

impadurite folosite pentru cuibarit si zone deschise preferate pentru 
hranire. Lungimea corpului este de 62 – 69 cm si greutate de 1.200 
– 2.000 g pentru mascul si 1.300 – 2.300 g pentru femela. 
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 162 – 178 cm. Adultii au 
infatisare similara, femela avand coada ceva mai lunga. Penajul este 
variabil, avand spatele, capul si pieptul maronii iar abdomenul alb si 
presarat cu pete maronii. Penele de zbor sunt inchise, iar pe coada 
se observa 3 – 4 benzi inchise. Se hraneste in special cu serpi si 
alege cu precadere speciile neveninoase. Se hraneste si cu soparle, 
broaste, mamifere mici si mai rar cu pasari sau nevertebrate. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Şerparul este o specie care preferă un mozaic de habitate cu zone 
împădurite folosite pentru cuibărit şi cu zone deschise preferate 
pentru hrănire. Este o specie diurnă, care se hrăneşte în special cu 
alege şi cu şerpi, cu precădere speciile neveninoase. În dieta ei se 
mai găsesc şi şopârle, broaşte, mamifere mici şi mai rar păsări sau 
nevertebrate. Pentru a se hrăni zboară la înălţime mare şi planează 
stând în acelaşi loc în căutarea prăzii. Ziua staționează pe arbori 
înalți, care îi asigură coeficientul de siguranță necesar prin 
posibilitatea controlului unui câmp larg vizual. 
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7 Fotografii 

 
Circaetus gallicus (Foto Viorel Olteanu) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Şerparul este o specie care preferă un mozaic de habitate cu zone 
împădurite folosite pentru cuibărit şi cu zone deschise pentru hrănire, 
particularități de habitat care nu sunt bine reprezentate la nivelul ariei 
protejate, însă specia poate utiliza zona în perioadele de pasaj, având 
aici zone deschise pentru hrănire. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Specia poate utiliza zona în perioadele de pasaj, având aici zone 
deschise cu favorabilitate 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 

 
 
Circus aeruginosus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A081 
2 Denumirea ştiințifică  Circus aeruginosus 

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

abunda stuful. Lungimea corpului este de 43 – 55 cm si greutate de 500 
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– 700 g, femelele fiind mai mari. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 
115 – 140 cm, fiind cel mai mare dintre ereti. Masculul are varful 
aripilor negre, aripile si coada gri-argintiu, iar abdomenul ruginiu. 
Femela este maro - ciocolatiu inchis, cu capul si gatul alb-galbui. Se 
hraneste cu pasari si oua, pui de iepuri, rozatoare mici, broaste, insecte 
mai mari si uneori pesti. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a puilor. 

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 hrăneşte în principal cu vertebrate acvatice sau terestre de mărime 
mică sau medie (rozătoare, pui de iepure, raţe, lişiţe etc.). 

7 Fotografii 

 
Circus aeruginosus (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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). La nivelul ariei naturale protejate disponibilitatea habitatelor 
favorabile este bine reprezentată. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

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

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zonele acvatice cu vegetație stuficolă unde poate cuibări 
și pe terenurile agricole din vecinătatea acestora, unde se hrănește.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Circus cyaneus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A082 
2 Denumirea ştiințifică  Circus cyaneus 

3 Denumirea populară Erete vânăt 
4 Descrierea speciei  Eretele vanat, cunoscut si sub denumirea de Erete de camp, este o 

specie caracteristica zonelor deschise, cu pasuni, mlastini si teritorii 
agricole. Lungimea corpului este de 45 – 55 cm si greutate de 290 – 
400 g pentru mascul si 370 – 708 g pentru femela. Anvergura aripilor 
este cuprinsa intre 97 – 118 cm. Eretele vanat este zvelt, de marime 
medie, coada este lunga si o pata alba caracteristica la baza cozii apare 
la ambele sexe. Masculul este gri pe spate, iar varfurile aripilor negre. 
Femela este maro pe spate si maro cu alb sub aripi. Se hraneste cu 
mamifere mici, pasari, reptile, broaste, insecte si uneori cu lesuri. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de pasaj și iernat când 
specia este prezentă în România. 

6 Cerinţe de habitat Eretele vânăt este o specie caracteristică zonelor deschise, cu păşuni, 
mlaştini şi teritorii agricole. 
În afara perioadei de cuibărit se adună uneori pentru înnoptare în 
număr mare. Înnoptează în copaci şi chiar pe sol. 

7 Fotografii 

                  
Circus cyaneus (Foto Viorel Olteanu) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Zonele stuficole de pe cuprinsul ariei pot fi utilizate ca zone de odihnă 
și hrănit în perioadele de pasaj sau iernat. Eretele vânăt este o specie 
caracteristică zonelor deschise, cu păşuni, mlaştini şi teritorii agricole. 
 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zonele acvatice cu vegetație stuficolă unde are adăpost 
pentru odihnă și terenurile agricole din vecinătatea acestora unde se 
hrănește.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Coracias garrulus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A231 
2 Denumirea ştiințifică  Coracias garrulus 
3 Denumirea populară Dumbrăveancă 
4 Descrierea speciei   Are dimensiuni similare stancutei (Corvus monedula). Lungimea 

corpului este de 29 – 32 cm si o greutate de 127 – 160 g. Anvergura 
aripilor este de circa 52 – 57 cm. Adultii au infatisare similara. Penajul 
este uluitor, fiind de un albastru azuriu ce acopera capul, gatul si 
pieptul, iar spatele este maroniu – ruginiu. Se hraneste cu rozatoare, 
broaste, soparle, serpi, pasari si insecte. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Depune o singură pontă pe an, formată din 3-5 ouă rotunde, albe și 
lucioase, în a doua parte a lunii mai. Incubația durează în jur de 17-19 
zile și este asigurată în special de către femelă. Puii sunt golași și orbi 
după eclozare, însă cresc repede și ajung zburători după 25-30 de zile, 
fiind hrăniți de către părinți și după părăsirea cuibului. 

6 Cerinţe de habitat Preferă zonele de câmpie, calde și uscate, care au pâlcuri de pădure 
sau copaci solitari, ocazional putând fi întâlnită și în regiunile colinare. 
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Preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori singuratici sau 
grupuri de arbori. Poate fi observată de multe ori stând. Hrana este 
procurată îndeosebi de pe terenuri arabile și pășuni, specia având o 
preferință semnificativă pentru pârloage. 

7 Fotografii 

              
Coracias garrulus (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Preferă zonele de câmpie, calde și uscate, care au pâlcuri de pădure sau 
copaci solitari. Preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori 
singuratici sau grupuri de arbori. Hrana este procurată îndeosebi de pe 
terenuri arabile și pășuni, specia având o preferință semnificativă 
pentru pârloage. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia are la dispoziție habitate cu 
favorabilitate fiind întâlnită în zonele agricole. 

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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Cuculus canorus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A212 
2 Denumirea ştiințifică  Cuculus canorus 

3 Denumirea populară Cuc 
4 Descrierea speciei  O pasare de marimea porumbeilor, seamana cu uliul pasarar 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. 
Partile superioare sunt gri-albastrui, pieptul este alb cu dungi 
orizontale de culoare inchisa. Aripile sunt ascutite, coada este lunga si 
irisul galben. Femela de obicei prezinta acelasi colorit, dar poate fi si 
de culoare ruginie. Se hraneste cu insecte, omizi in special, iar uneori 
cu ouale si puii altor pasari mici. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de depunere a pontei. 

6 Cerinţe de habitat Habitatul cucului este foarte larg, aceastăb 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. 
Limitele altitudinale sunt foarte largi, de la nivelul mării și până la 
2.400 m (în Elveția) sau 5.250 m (în India). 

7 Fotografii 

             
Cuculus canorus Foto:V. Olteanu 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia este întâlnită în aria protejată în special în zonele cu vegetație 
stuficolă în localitățile din vecinătatea sitului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă • 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] 

Este întâlnită in zonele acvatice cu vegetație stuficolă și zone cu 
vegetație arbustivă unde poate depune ponta în cuiburile altor păsări.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Cygnus cygnus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A038 
2 Denumirea ştiințifică  Cygnus cygnus 

3 Denumirea populară Lebăda de iarnă 
4 Descrierea speciei  Lebada de iarna, cunoscuta sub denumirea de Lebada cantatoare, este 

o specie caracteristica zonelor arctice cuibarind pe lacuri inconjurate 
de vegetatie. Lungimea corpului este de 140 – 160 cm si o greutate 
medie de 9.800 – 11.000 kg pentru mascul si 8.200 – 9.200 kg pentru 
femele. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 205 – 235 cm. Adultii 
au infatisare similara. De la distanta mica se poate vedea ca pata 
galbena de pe cioc este mai intinsa decat la Lebada mica (Cygnus 

columbianus). Se hraneste in special cu plante de apa, seminte, 
viermi, insecte, moluste si uneori pesti. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de iernat când specia este 
întâlnită în România. 

6 Cerinţe de habitat Preferă atât lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră (de exemplu 
cele din sistemul lagunar), cât și cele cu vegetaţie palustră abundentă. 
De asemenea, este întâlnită și pe lacurile cu vegetaţia mai puţin 
dezvoltată și în bazinele sau heleșteiele de mici dimensiuni. În 
vecinătatea zonelor umede, unde se concentrează în efective mai 
mari, pot fi frecvent observate pe terenurile agricole cultivate sau pe 
arături, unde pasc deseori în compania grupurilor de gâște sălbatice. 
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7 Fotografii 

 
Cygnus cygnus (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Preferă atât lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră (de exemplu 
cele din sistemul lagunar), cât și cele cu vegetaţie palustră abundentă. 
De asemenea, este întâlnită și pe lacurile cu vegetaţia mai puţin 
dezvoltată și în bazinele sau heleșteiele de mici dimensiuni. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia utilizează suprafețele acvatice în 
sezonul hiemal, până la înghețul acestora. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Cygnus olor 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A036 
2 Denumirea ştiințifică  Cygnus olor 

3 Denumirea populară Lebăda de vară 
4 Descrierea speciei  Traieste in zone cu apa dulce sau sarata: lacuri, iazuri, rauri, ape de 

coasta, lagune, estuare, mlastini. Deseori poate fi gasita si in zonele 
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urbane. Are un corp foarte mare, cu lungimea de 140-160 cm, 
anvergura de 200-240 cm, o masa corporala medie de 11.500 g 
(mascul) si 9.000 g (femela). Are un penaj alb uniform, cu cioc 
portocaliu. Picioarele si laba piciorului sunt negre. Gatul lung este 
tinut intr-o curba in forma de S. Masculii sunt putin mai mari decat 
femelele, cu o proeminenta neagra vizibila pe cioc. Juvenilii sunt gri-
maronii cu cioc cenusiu. Se hranesc cu vegetatie acvatica, grane, 
insecte si melci. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă bogată, 
stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau heleșteie, bălţi 
în luncile râurilor, braţe moarte etc. Este prezentă (mai mult în partea 
de vest a Europei) și în multe habitate acvatice transformate prin 
activităţi umane, inclusiv parcuri cu bazine mari sau lacuri de 
acumulare. 

7 Fotografii 

 
Cygnus olor (Foto ACDB) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Cygnus olor, cod Natura 2000: A036 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă bogată, 
stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau heleșteie, bălţi în 
luncile râurilor, braţe moarte etc. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei Specia poate utiliza tot teritoriul ariei naturale protejate pentru odihnă 
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[interpretare] și hrană, însă zonele cu vegetației stuficolă unde sunt condiții 
favorabile pentru cuibărit, sunt slab reprezentate ca și suprafață. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Delichon urbicum 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A253 
2 Denumirea ştiințifică  Delichon urbica 
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 
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 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 83 
 

decât în sate. Treptat, aceste păsări au devenit antropofile, fiind 
observate tot mai rar în afara așezărilor omenești. 

7 Fotografii 

                 
Delichon urbicum (Foto Viorel Olteanu) 

 
 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Delichon urbicum, cod Natura 2000: A253 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Lăstunii își construiesc cuiburile pe sub streșini și cornișe, preferând 
pereții din piatră sau cărămidă; din această cauză sunt întâlniți mai 
mult în orașe decât în sate. Aceste păsări sunt antropofile, fiind 
observate tot mai rar în afara așezărilor omenești. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia utilizează marea majoritate a 
suprafețelor pentru hrană, fiind observată în zbor atât în zona 
terenurilor agricole cât și deasupa apei. 

9 Distribuţia speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Ardea (Egretta) alba 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A027 
2 Denumirea ştiințifică  Ardea (Egretta) alba 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 84 
 

3 Denumirea populară Egreată mare 
4 Descrierea speciei  Egreta mare este o specie specifica zonelor umede cu palcuri de 

salcii. Lungimea corpului este de 85 – 100 cm si o greutate de 950 g, 
fiind ca dimensiuni asemanatoare cu starcul cenusiu (Ardea cinerea). 
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 145 – 170 cm. Adultii au 
infatisare similara. Penajul este complet alb. Pe spate, peste coada, 
sunt prezente 30 – 40 de pene ornamentale alb sclipitoare. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de cuibărit și creștere a 
puilor. 

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. Dieta constă în general din pești și insecte acvatice, 
însă poate fi văzută frecvent și pe terenuri uscate, unde vânează 
mamifere mici, șopârle sau insecte terestre. 

7 Fotografii 

 
Ardea (Egretta) alba (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ardea (Egretta) alba, cod Natura 2000: A027 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

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

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zonele acvatice, acolo unde adâncimea apei este 
suficient de mică încât să se poată hrăni. Specia utilizează în 
interiorul ariei naturale protejate acele zone unde adâncimea apei este 
mică (pentru hrană) și zonele cu stuf (odihnă). 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Egretta garzetta 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A026 
2 Denumirea ştiințifică  Egretta garzetta 

3 Denumirea populară Egreată mică 
4 Descrierea speciei  Egreta mica este o specie specifica zonelor umede ce au palcuri de 

copaci. Este zvelta si eleganta, cu o lungime a corpului de 55 – 65 cm 
si o greutate de 350 – 550 g, fiind ca dimensiuni asemanatoare cu 
starcul de cireada (Bubulcus ibis). Anvergura aripilor este cuprinsa 
intre 88 – 106 cm. Adultii au infatisare similara. Penajul este complet 
alb. Degetele galbene ce contrasteaza 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 inguste, 
care in secolul XIX erau vandute caselor de moda pentru impodobirea 
palariilor. Se hraneste cu pestisori, broaste si mici animale acvatice. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Preferă zonele mlăștinoase, delte și bălți, cu pâlcuri de copaci necesare 
cuibăritului. Este specia cea mai tăcută dintre egrete. Cuibărește în 
colonii mixte alături de alte specii de stârci și cormorani. 

7 Fotografii 

 
Egretta garzetta (Foto ACDB) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită pe cea mai mare suprafață a ariei naturale protejate unde 
are la dispoziție zone importante pentru hrănit. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Falco columbarius 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A098 
2 Denumirea ştiințifică  Falco columbarius 

3 Denumirea populară Șoim de iarnă 
4 Descrierea speciei  Traieste in mai multe habitate: paduri, dealuri sau mlastini, evita zonele 

cu paduri dense si habitatele fara arbori. Are o lungime a corpului de 
26-33 cm, anvergura de 55-69 cm, masa corporala medie de 180 de 
grame la mascul si 230 de grame la femela. Masculii au partile 
superioare albastrui-gri, un piept caramiziu, gat alb si obraji galben 
inchis. Coada lunga si gri are o dunga terminala neagra. Femela are 
spatele maroniu si obrajii caramizii. Si unul si altul au picioarele 
galbene. Se hranesc cu mamifere si pasari mici, insecte si soparle. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de iarnă. 

6 Cerinţe de habitat Cuibăreşte în zone cu densitate ridicată de paseriforme, în habitate 
deschise cu puțini copaci sau la marginea pădurilor de pin sau de 
mesteacăn. A fost observat cuibărind chiar pe pământ în zonele 
deschise de tundră, în mlaştini sau în regiuni de coastă.  

7 Fotografii - 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Falco columbarius, cod Natura 2000: A098 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Cuibăreşte în zone cu densitate ridicată de paseriforme, în habitate 
deschise cu puțini copaci sau la marginea pădurilor de pin sau de 
mesteacăn. A fost observat cuibărind chiar pe pământ în zonele 
deschise de tundră, în mlaştini sau în regiuni de coastă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este prezentă ocazional în perioadele 
de pasaj sau în sezonul hiemal. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Falco peregrinus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A103 
2 Denumirea ştiințifică  Falco peregrinus 
3 Denumirea populară Șoim călător 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 38 – 51 cm si o greutate medie de 550 – 

1.500 g, femelele fiind mai mari cu 15 – 40 % decat masculii. 
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 89 – 113 cm. Adultii au 
infatisare similara, prezentand o larga variatie in dimensiuni si penaj, 
fiind identificate 19 subspecii. Datorita agilitatii sale, este folosit de 
catre crescatorii de soimi. Este gri – albastru pe spate, are aripile 
ascutite si o mustata proeminenta. Se hraneste cu pasari, mamifere 
mici, reptile si insecte. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere 
a puilor. 
Femela depune de obicei 3-4 ouă în a doua parte a lunii mai sau la 
începutul lunii iunie. Rata de depunere este de un ou la două zile, iar 
dimensiune medie a unui ou este de 51,3 x 40,5 mm. Incubaţia 
durează în medie 32-24 de zile şi este asigurată în special de femelă, 
care în această perioadă este hrănită de mascul. Puii devin zburători la 
35-42 de zile şi rămân dependenţi de părinţi câteva luni. De obicei, 
primii care părăsesc cuibul sunt puii masculi, după care la 1- 2 zile 
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urmează şi femelele. Numărul puilor care ajung la stadiul de zburători 
într-un cuib este în medie de 1,5-3,05. 

6 Cerinţe de habitat Şoimul călător este o specie caracteristică zonelor deschise, stâncoase, 
din tundră, păşunilor sau stepelor cu pâlcuri de pădure şi coaste 
marine. 
Poate fi întâlnit până la o altitudine de 4.000 m. Părăsesc pentru 
iernare locurile de reproducere între august şi noiembrie şi se întorc 
între martie şi mai. În timpul migrațiilor traversează uşor întinderi 
foarte mari de mare sau ocean. 

7 Fotografii 

          
                             Falco peregrinus Foto V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Şoimul călător este o specie caracteristică zonelor deschise, stâncoase, 
din tundră, păşunilor sau stepelor cu pâlcuri de pădure şi coaste 
marine. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este prezentă ocazional în perioadele 
de pasaj sau în sezonul hiemal. 

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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Falco subbuteo 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A099 
2 Denumirea ştiințifică  Falco subbuteo 
3 Denumirea populară Șoimul rândunelelor 
4 Descrierea speciei  Poate semana cu o drepnea mare in zbor, datorita aripilor in forma de 

secera si zborului acrobatic. Adultii sunt gri pe partea superioara, cu o 
„mustata” neagra si „pantaloni” rosii caramizii. Lungimea corpului 
este de 28-36 de centimetri, anvergura de 69-84 cm, masa corporala 
medie de 131–232 g (mascul) si 141-340 g (femela). Vaneaza in zbor 
insecte largi, pasari mici si lilieci, iar ocazional mamifere mici si 
reptile. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere a 
puilor 
Aproape întotdeauna cuibăresc în cuiburile abandonate de alte pasări 
(ciori,coțofene, porumbei, stârci etc.). Preferă cuiburile amplasate pe 
specii de răşinoase, la înălțimea de 10-25 m. Ponta constă din 2-4 ouă, 
care sunt depuse în luna iunie şi sunt clocite de ambii părinți, dar 
femela stă mai mult pe cuib. 
Incubația durează 27-33 de zile şi începe după depunerea celui de-al 
doilea ou. Mărimea medie a unui ou este de 42 x 33 mm, iar culoarea 
este alb-gălbuie cu pete brun-roşcate. Puii părăsesc cuibul după 28-34 
de zile, dar depind de mâncarea adusă de către părinți pentru încă cinci 
săptămâni. Dacă este distrus cuibarul, poate exista o pontă de 
înlocuire; o pereche scoate întotdeauna doar un singur rând de pui pe 
an. 

6 Cerinţe de habitat Trăieşte în zone deschise, joase, cu pâlcuri de copaci şi vegetație, 
deseori în apropiere de ape. Specia vânează la asfințit, fiind foarte 
activă seara, când vânează păsările care se strâng în stoluri pentru 
înnoptare. Ocazional, vânează şi pe timp de noapte. Consumă păsări 
mici (rândunele,lăstuni, ciocârlii etc.) şi insecte. 

7 Fotografii 

                
Falco subbuteo (Foto Viorel Olteanu) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Cod Natura 2000: A099 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia are o distribuție largă, utilizând zona 
în principal pentru hrană în perioadele de reproducere și creștere a 
puilor. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Falco tinnunculus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A096 
2 Denumirea ştiințifică  Falco tinnunculus 

3 Denumirea populară Vânturel roșu 
4 Descrierea speciei  Pasare de prada mica, de culoare castanie, poate fi identificata dupa 

zborul pe loc caracteristic, in care tine coada lunga deschisa ca pe un 
evantai. Masculii au capul si coada cenusii, 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 hranesc in principal 
cu mamifere mici, dar apreciaza si pasarile mici sau nevertebratele. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat 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 
stâncoase, localități, văile râurilor. În România, alături de şorecarul 
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. Marea majoritate a 
exemplarelor din România pleacă spre sud la sosirea iernii, puţine 
exemplare rămânând să ierneze pe teritoriul țării (predominant 
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masculii). 
7 Fotografii 

          
Falco tinnunculus Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096 

2 Informaţii specifice 
speciei 

În România, alături de şorecarul 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.  

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Întâlnită în regiunile agricole atât de pe suprafața sitului cât și din 
imediata vecinătate a acestuia. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Fulica atra 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A125 
2 Denumirea ştiințifică  Fulica atra 

3 Denumirea populară Lișiță 
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4 Descrierea speciei  Traieste in zone cu ape mici, linistite, lacuri, iazuri, canale de irigatii, 
baraje de acumulare, mlastini si balastiere. Deseori poate fi intalnita, 
pe timp de iarna, si in estuare. Masculul si femala au cap negru, corp 
negru cu nunate gri, cioc alb cu un mic scut facial alb. Ochii sunt rosii, 
picioarele de culoare verde-galbui, iar laba piciorului este partial 
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 seamana foarte bine, desi femela este putin mai mica. Se 
hraneste, preponderent, cu plante acvatice, dar nu refuza 
nevertebratele, oua de pasare, amfibieni, pesti sau mamifere mici. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Lişița poate fi găsită în zone cu ape mici, liniştite, 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 paşnice în 
comparație cu luptele teritoriale pe care le manifestă în timpul 
sezonului de reproducere. 

7 Fotografii 

           
Fulica atra (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Fulica atra, cod Natura 2000: A125 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Lişița poate fi găsită în zone cu ape mici, liniştite, lacuri, iazuri, canale 
de irigații, baraje de acumulare sau mlaştini. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e 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 utilizează zonele acvatice din sit, observându-se totuși o 
concentrare în zona localităților Luptători și Tăriceni unde există o 
zonă compactă acoperită cu vegetație stuficolă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Galerida cristata 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A244 
2 Denumirea ştiințifică  Galerida cristata 

3 Denumirea populară Ciocârlan  
4 Descrierea speciei  Traieste in habitate deschise, inclusiv in cele realizate de oameni, 

precum cai ferate sau aeroporturi. Partile superioare sunt cenusii cu 
pete negre, iar pieptul este albicios. Forma corpului este solida, cu gat 
scurt si gros, coada lata. Creasta lunga si tepoasa, caracteristica, in 
crestet. Lungimea corpului de 17-19 cm, anvergura de 32-36 cm, 
masa corporala medie de 46 g. Iarna se hraneste cu plante, iar vara si 
cu nevertebrate, in special cu gandaci. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Este specia tipică a câmpiilor și terenurilor arabile uscate, inițial 
ocupând doar zone xerice de semideșert și de stepă; ulterior se pare că 
a colonizat și peisajele modificate de către om. Printre habitatele în 
care poate fi observat ciocârlanul se includ terenuri agricole, zone de 
stepă, deșert și semideșert și zone de tăieri rase. Are nevoie de 
terenuri întinse sau pășuni xerice, în care vegetația acoperă numai 
50% din suprafața solului. 
Este, de asemenea, o specie des întâlnită pe lângă așezările omenești, 
drumuri, șantiere, staţii de tren, parcări, pieţe, rampe de gunoi, în toate 
aceste zone căutând locurile cu suprafeţe lipsite de vegetație. 
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7 Fotografii 

 
Galaerida cristata (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Galerida cristata, cod Natura 2000: A244 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Este specia tipică a câmpiilor și terenurilor arabile uscate. Printre 
habitatele în care poate fi observat ciocârlanul se includ terenuri 
agricole, zone de stepă, deșert și semideșert și zone de tăieri rase. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia a fost observată utilizând habitate 
agricole precum terenuri arabile și suprafețe de pășune. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Gallinula chloropus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A123 
2 Denumirea ştiințifică  Gallinula chloropus 
3 Denumirea populară Găinușă de baltă 
4 Descrierea speciei  Penajul este negru-maroniu, cu tartita alba si o linie alba de-a lungul 

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

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

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

7 Fotografii 

 
Gallinula chloropus (Foto ACDB) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Preferă suprafațele acvatice cu vegetație emergentă. Găinuşa de baltă 
poate fi întâlnită într-o varietate de zone cu ape liniştite în care există 
vegetație abundentă. Preferă râurile, iazurile, lacurile, canalele şi 
mlaştinile adiacente pădurilor sau care au vegetație înaltă în apropiere. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Latg răspândită 

5 Statutul e 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 utilizează zonele acvatice din sit, observându-se totuși o 
concentrare în zona localităților Luptători și Tăriceni unde există o 
zonă compactă acoperită cu vegetație stuficolă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Gavia arctica 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A002 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Gavia arctica 

3 Denumirea 
populară 

Cufundar polar  

4 Descrierea speciei  Este o specie migratoare acvatică, cu prezență în România în special în 
sezonul hiemal. Adultii au lungimea corpului cuprinsa intre 63 – 75 cm 
si o greutate de ce variaza intre 2.000 – 3.400 g. Deschiderea aripilor 
este cuprinsa intre 100 – 127 cm. Adultii au infatisare similara, fără un 
dimorfism sexual evident. Se hraneste cu peste, nevertebrate acvatice 
si vegetatie acvatica scufundandu-se pana la adancimi de 30 m si o 
perioada de timp de pana la 2 minute. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare sezonului 
hiemal. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în nordul Europei pe lacuri adânci, cu apă curată și resurse 
piscicole bogate. Iernează pe lacuri și ape litorale, la noi fiind 
observată și pe cursurile râurilor mari. 

7 Fotografii 

 
Gavia arctica (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Gavia arctica, cod Natura 2000: A002 

2 Informaţii specifice Cuibărește în nordul Europei pe lacuri adânci, cu apă curată și resurse 
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speciei piscicole bogate. Iernează pe lacuri și ape litorale, la noi fiind observată 
și pe cursurile râurilor mari. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în perioadele de pasaj când 
utilizează suprafața acvatică a sitului, preferând zonele deschise și cu 
adâncime mai mare a apei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Haliaeetus albicilla 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A075 
2 Denumirea ştiințifică  Haliaeetus albicilla 

3 Denumirea populară Codalb  
4 Descrierea speciei  Codalbul, cunoscut si sub denumirea de Vultur cu coada alba, este o 

pasare de prada diurna, caracteristica zonelor deschise din apropierea 
coastelor marine si lacurilor cu apa dulce in apropierea carora sunt 
arbori batrani, sau insule stancoase. Lungimea corpului este de 76 – 
92 cm si o greutate de 4.100 g pentru mascul si 5.500 g pentru 
femela. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 190 – 240 cm. Adultii 
au infatisare similara. Adultii au ciocul galben, irisul galben, coada 
alba si corpul maroniu. Ajung la penajul caracteristic adultului in 5 – 
6 ani. Coada devine complet alba numai dupa 8 ani. Tinerii au ciocul, 
irisul, coada si corpul inchise. Se hraneste in special cu peste, pasari 
de apa, mamifere mici si uneori lesuri. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit 
și creștere a puilor. 

6 Cerinţe de habitat Codalbul este o pasăre caracteristică zonelor deschise din regiunea 
coastelor marine şi lacurilor 
cu apă dulce, în apropierea cărora se găsesc arbori bătrâni sau insule 
stâncoase.  
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7 Fotografii 

 
Haliaeetus albicilla  Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Codalbul este o pasăre caracteristică zonelor deschise din regiunea 
coastelor marine şi lacurilor cu apă dulce, în apropierea cărora se 
găsesc arbori bătrâni sau insule stâncoase, caracteristici de habitat care 
nu sunt bine reprezentate la nivelul ariei protejate, motiv pentru care 
zona are caracter de favorabilitate mai mult pentru hrană și odihnă în 
perioadele de pasaj și în sezonul hiemal. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia are la dispoziție habitate cu 
favorabilitate pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj, respectiv în 
sezonul hiemal. 

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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Himantopus himantopus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

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

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

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

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

7 Fotografii 

                
Himantopus himantopus (Foto Viorel Olteanu) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Piciorongul este o specie caracteristică zonelor cu ape puţin adânci, 
apelor interioare şi coastelor marine. Colonii mici pot fi găsite, de 
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asemenea, în jurul marilor complexe de zone umede din țară, la nivelul 
ariei protejate regăsindu-se habitate cu favorabilitate pentru specie. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită în zonele acvatice de la nivelul ariei protejate, în special 
acolo unde este adâncime mică a apei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Hirundo rustica 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A241 
2 Denumirea ştiințifică  Hirundo rustica 

3 Denumirea populară Rândunică 
4 Descrierea speciei  Rândunica este neagră pe spate, aripi, cap și pe gât cu ceva reflexii 

albastre metalice. Pe frunte și sub cioc are o pată cărămizie. Pe piept 
și pe burtă este de culoare alb-gălbuie. Are o siluetă foarte elegantă, 
iar coada este terminată cu două pene mai lungi și subțiri - celebra 
“coadă de rândunică” în formă de “V”, iar ciocul este scurt și turtit, 
cu deschidere mare. Rândunica poate ajunge la o lungime de 20 cm 
și o greutate de 25gr. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit 
și creștere a puilor. 

6 Cerinţe de habitat Rândunica este una dintre cele mai comune specii cuibăritoare din 
localități. 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 
găsește locuri corespunzătoare pentru a cuibări și a aduna hrană, de 
multe ori preferând zonele aflate în apropierea apelor. 
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7 Fotografii 

 
Hirundo rustica (Foto Viorel Olteanu) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Hirundo rustica, cod Natura 2000: A241 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Rândunica este una dintre cele mai comune specii cuibăritoare din 
localități. Apariția sa depinde în mare parte de creșterea animalelor 
domestice. Cuibărește în localitățile din imediata vecinătate a sitului, 
însă utilizează zone din sit pentru procurarea hranei. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită pe toată suprafața sitului, cuibărind în localitățile din 
vecinătatea acestuia. Astfel rândunica poate fi întâlnită pe terenuri 
agricole, în localități, de-a lungul drumurilor, oriunde găsește locuri 
corespunzătoare pentru a cuibări și a aduna hrană, de multe ori 
preferând zonele aflate în apropierea apelor. 

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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Ixobrychus minutus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A022 
2 Denumirea ştiințifică  Ixobrychus minutus 
3 Denumirea populară Stârc pitic 
4 Descrierea speciei  Adultii au o lungime a corpului de 33 – 58 cm, fiind ceva mai mici 

decat gainusa de balta si au o greutate de 140 – 150 g. Anvergura 
aripilor este cuprinsa intre 49 – 58 cm. Adultii au infatisare diferita. 
Femela are pe spate o culoare maronie cu striatii negre, comparativ 
cu masculul care este negru pe spate. Se hraneste cu pestisori, 
broaste, insecte acvatice si larvele acestora, uneori si puisori ale 
altor specii de pasari ce traiesc in stuf. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și creștere a 
puilor. Sosește în locurile de cuibărit la începutul lunii aprilie. Locul 
ales de mascul pentru cuib este de obicei un teren cu paie, stuf și 
frunze, situat în desișul stufului, pentru a proteja puii de animalele 
de pradă. La construirea cuibului, are are forma unei farfurii puţin 
adânci și este alcătuit din trestie, papură și alte resturi vegetale, 
participă de obicei cei doi părinţi. Femela depune în a doua parte a 
lunii mai 5-7 ouă culoare albicioasă,mată, cu tente albăstrui-verzui, 
cu o dimensiune medie de 37,3 x 26,6 mm. Dacă există condiții 
favorabile, perechea depune o a doua pontă, în luna iunie. Incubaţia 
este asigurată de ambii părinţi. După 16-19 zile puii eclozează și 
rămân în cuib o perioadă de 7-9 zile, fiind hrăniţi cu larve de 
insecte, insecte, mormoloci și chiar lipitori. După părăsirea cuibului, 
ei rămân în vecinătatea acestuia, cerșind hrană de la părinți. După 
circa o lună de la eclozare devin zburători și își pot asigura singuri 
hrana. 

6 Cerinţe de habitat Pasăre sfioasă, stârcul pitic poate fi observat în abitate specifice 
zonelor umede, cu stufăriș și luciu de apă, fiind întâlnit cu 
predominanţă în zone cu multă vegetaţie higrofilă, precum stuful, 
Typha sp., trestia, Phragmites sp., sau orice altă vegetaţie acvatică 
densă, care formează pâlcuri compacte. Ocupă, de asemenea, 
margini 
de lacuri, heleșteie, marginile riverane ale cursurilor de apă unde 
predomină vegetaţia lemnoasă. 
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7 Fotografii 

            
Ixobrychus minutus Foto V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Stârcul pitic poate fi observat în habitate specifice zonelor umede, cu 
stufăriș și luciu de apă, fiind întâlnit cu predominanţă în zone cu multă 
vegetaţie higrofilă, precum stuful sau papura, care formează pâlcuri 
compacte. Ocupă, de asemenea, margini de lacuri, heleșteie, marginile 
riverane ale cursurilor de apă unde predomină vegetaţia lemnoasă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Stârcul pitic poate fi observat în habitate specifice zonelor umede, cu 
stufăriș și luciu de apă, fiind întâlnit cu predominanţă în zone cu multă 
vegetaţie emergentă. La nivelul ariei protejate specia are o distribuție 
extinsă, utilizând în special zonele unde este prezentă vegetație 
stuficolă. 

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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Lanius collurio 

 
A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 

locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A338 
2 Denumirea ştiințifică  Lanius collurio 

3 Denumirea populară Sfrâncioc roșiatic 
4 Descrierea speciei  Sfranciocul rosiatic este caracteristic zonelor agricole deschise, de 

pasune cu multe tufisuri si maracinisuri. Are lungimea corpului de 16 – 
18 cm, cu o greutate de 25 – 36,5 g. Anvergura aripilor este de 26 – 31 
cm. Penajul celor doua sexe este diferentiat. Masculul are capul gri si 
spatele maroniu, iar femela este maronie. Se hraneste cu insecte, 
mamifere si pasarele mici, soparle si broaste. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor. 

6 Cerinţe de habitat Sfranciocul roșiatic este caracteristic zonelor agricole deschise de 
pășune, cu multe tufișuri și mărăcinișuri. Este întâlnit până la o 
altitudine maximă de 1.700 m. Longevitatea maximă cunoscută este de 
10 ani și 1 lună. 
Este o specie diurnă. Hrana este alcătuită aproape exclusiv din insecte 
mari. Stă la pândă pe o creangă, cu fața către o zonă larg deschisă, de 
unde plonjează către prada pe care o capturează din zbor. Când are 
ocazia, consumă și șopârle, rozătoare sau chiar mamifere mici. 
Obișnuiește să jefuiască cuiburile păsărilor mici cântătoare, furând puii 
acestora. Are obiceiul de a fixa surplusul de pradă capturată în spinii 
arbuștilor, pentru a-l folosi în zilele cu vreme ploioasă, când hrana este 
mai puţin disponibilă. 

7 Fotografii 

 
Lanius collurio (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Lanius collurio, Cod Natura 2000: A338 

2 Informaţii specifice Sfranciocul roșiatic este caracteristic zonelor agricole deschise de 
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speciei pășune, cu multe tufișuri și mărăcinișuri. 
3 Statutul de prezenţă 

[temporal] 
• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 

protejată pentru reproducere) 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zonele agricole 
deschise cu multe tufișuri și mărăcinișuri. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Lanius minor 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A339 
2 Denumirea ştiințifică  Lanius minor 

3 Denumirea populară Sfrâncioc cu frunte neagră 
4 Descrierea speciei  Sosește din cartierele de iernare în prima jumătate a lunii mai. Cuibul 

este alcătuit din crenguţe și rădăcini, fiind căptușit cu frunze și flori de 
plante aromatice. Cuibul este construit de ambii parteneri, într-un 
interval de 5-9 zile, fiind compact și alcătuit din rădăcini, crenguțe, 
fragmente vegetale subțiri, cu intercalări de plante odorante (Thymus 

sp., Menta sp.), iar la interior este căptușit cu fire de păr de la 
animalele domestice în amestec cu pene. El este construit la 
aproximativ 4-6 m de la sol, pe o ramificaţie a crengilor în salcâmi, 
duzi, plopi sau pomi fructiferi. 
Femela depune în mod obișnuit 3-7 ouă în a doua parte a lunii mai și 
în prima parte a lunii iunie, cu o dimensiune de 24 x 17,8 mm. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor. 

6 Cerinţe de habitat Sfrânciocul cu frunte neagră este caracteristic zonelor agricole 
deschise, cu tufișuri și copaci izolaţi. 
Vânează pândind din locuri ce oferă o bună vizibilitate, cu o înălţime 
de până la 6 m. Adeseori stă pe firele electrice care traversează 
habitatele caracteristice. Este o specie omnivoră, dar se hrănește 
preponderat cu insecte precum coleoptere, fluturi, molii, muște și 
cosași. Mai consumă și melci, miriapode, dar și șopârle, șoareci și 
chiar păsări de mici dimensiuni. Capturează prada din aer sau de pe 
sol. Obișnuiește să captureze mai mult decât poate consuma, surplusul 
de pradă fixându-l în spinii arbuștilor, pentru a-l folosi în zilele cu 
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vreme ploioasă, când hrana este mai puţin disponibilă. 
Masculul hrănește mai întâi femela și numai după aceea începe să facă 
provizii. 

7 Fotografii 

 
Lanius minor (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Lanius minor, cod Natura 2000: A339 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Sfrânciocul cu frunte neagră este caracteristic zonelor agricole 
deschise, cu tufișuri și copaci izolaţi. 
 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia este caracteristic zonelor agricole 
deschise, cu tufișuri și copaci izolaţi. 
 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Larus cachinnans 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A459 
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2 Denumirea ştiințifică  Larus cachinnans 

3 Denumirea populară Pescăruș pontic 
4 Descrierea speciei  Consumă pești, moluște, crustacee, insecte, reptile, mamifere mici, 

deșeuri, chiar și ouă sau pui de pasăre. 
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. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor. 

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. 

7 Fotografii 

            
                            Larus cachinnans Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Utilizează toată suprafața sitului pentru hrană, iar pentru reproducere 
poate folosi insulele din sit. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită pe toată suprafața sitului, putând cuibări cuibărind pe 
insulele 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 

 

Larus melanocephalus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A176 
2 Denumirea ştiințifică  Larus melanocephalus 
3 Denumirea populară Pescăruș cu cap negru 
4 Descrierea speciei  Este putin mai mare decat pescarusul razator (Larus ridibundus). 

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

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

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

7 Fotografii 

       
               Larus melanocephalus Foto: Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Pescărușul cu cap negru este o specie caracteristică zonelor umede, 
deschise, lagunare și de coastă. Se adaptează ușor la diferite tipuri 
de habitat; în migraţie apare în zone umede, lacuri, zone lagunare și 
de coastă, dar și în zone agricole și pășuni. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj 
când utilizează cu precădere zonele acvatice din situl Natura 2000. 

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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Larus ridibundus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A179 
2 Denumirea ştiințifică  Larus ridibundus 

3 Denumirea populară Pescăruș râzător 
4 Descrierea speciei  In general, poate fi gasit langa ape calme, mici, cuibareste langa 

mlastini, iazuri, lacuri si zone uscate din apropierea apelor. Iarna poate 
fi gasit intr-o varietate de habitate, inclusiv in apropiere de ferme, 
parcuri si locuri de joaca. Este un pescarus mic, lungimea corpului de 
35-39 cm, cu o gluga ciocolatie vara, pe care o pierde in timpul iernii. 
Partile superioare sunt gri, cele inferioare sunt albe, cioc si picioare 
rosii. Anvergura aripilor este de 86-99 de centimetri, iar masa corporala 
atinge, in medie, 200-400 de grame. Este un oportunist cand vine vorba 
despre hrana, de la insecte la viermi, pesti, hoituri si gunoaie menajere. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor. 

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. În această perioadă 
poate să apară în interiorul continentului vizitând terenuri arabile, 
pășuni umede, parcuri, stații de epurare, rezervoare de apă și înnoptează 
pe malurile nisipoase și cu pietriș ale lacurilor.Specia poate fi observată 
frecvent pe depozitele de gunoi mari. 
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7 Fotografii 

 
Larus ridibundus (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia larg răspândită la nivelul ariei naturale protejate, fiind întâlnită 
pe tot cuprinsul sitului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zonele acvatice, în special în regiunile deschise unde se 
hrănește.  

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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Limosa limosa 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A156 
2 Denumirea ştiințifică  Limosa limosa 

3 Denumirea populară Sitar de mal 
4 Descrierea speciei  Se întoarce din cartierele de iernare în perioada februarie–aprilie, la 

aceleași locuri de cuibărit, fiind cunoscută ca o specie care are o 
afinitate crescută asupra acestor locuri. Cuibărește în colonii mici. Mai 
multe cuiburi sunt construite de masculi pentru a cucerii femela, fiecare 
cuib fiind apărat până când se formează perechea și se stabilește la unul 
dintre acestea. Perimetrul cuibului este apărat pe o rază de 35-50 m. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor dar și în perioada de pasaj când sunt întâlnite cele mai 
multe exemplare. 

6 Cerinţe de habitat Habitatele preferate în timpul cuibăritului sunt reprezentate de pajiști cu 
iarbă înaltă și sol moale, în special pășuni, fânețe, pajiști umede, 
mlaștini ierboase și margini de lacuri. În afara perioadelor de cuibărit 
specia se regăsește în apropierea habitatelor acvatice cu apă dulce, 
preferând marginile lacurilor, pajiștile inundate, orezăriile, lagunele și 
estuarele mlăștinoase, precum și habitatele sărăturate (mlaștini sau 
pajiști). 

7 Fotografii 

 
Limosa limosa (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Limosa limosa, cod Natura 2000: A156 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Sitarul de mal are un areal mare, dar este răspândit insular. În Europa 
zona cuibăritoare este reprezentată în mare parte de estul și nord-vestul 
continentului, întinzându-se din Islanda până în Rusia estică, Mongolia 
și China. La noi este o specie întâlnită în pasaj, iar la nivelul ariei 
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naturale protejate poate fi observată ocazional în căutare de hrană. 
3 Statutul de prezenţă 

[temporal] 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 

pentru odihnă şi/sau hrănire 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 

pentru odihnă şi/sau hrănire 
5 Statutul e prezenţă 

[management] 
• Marginală 

6 Abundenţă  • Rară 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală protejată. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în situl Natura 
2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în 
special pentru odihnă și hrană în perioadele de 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 

 

Locustella luscinoides 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A292 
2 Denumirea ştiințifică  Locustella luscinoides 

3 Denumirea populară Grelușel de stuf 
4 Descrierea speciei  Vânează insecte mici de 2-4 mm, ca efemeroptere, libelule, lăcuste 

mici, lepidoptere, diptere și coleoptere, pe care le prinde în apropierea 
apei, agăţându-se de tulpinile de stuf. Câteodată consumă și păianjeni 
(Araneae) și melci. 
Perioada de cuibărit începe din mijlocul lunii mai și durează până la 
începutul lunii iulie, specia având adeseori două ponte într-un sezon de 
reproducere (prima la mijlocul lui mai și a doua în iulie). Este 
monogamă, singuratică și teritorială. Masculul își marchează teritoriul 
prin cântece executate de pe vegetația înaltă. Cuibul este construit din 
fire de iarbă, stuf, papură sau rogoz uscat și este amplasat lângă apă, în 
partea jos a tulpinilor de stuf. Interiorul cuibului este căptușit cu frunze 
și fire fine de iarbă. Ponta este formată din 3-6 ouă și este clocită de 
către femelă timp de 10-12 zile. Ouăle au o dimensiune de 19,5 x 14,5 
mm, având un fundal gri-alburiu și fiind complet acoperite de puncte 
sau pete gri, maro sau violet. După eclozare puii sunt hrăniţi la început 
numai de către femelă, apoi de către ambii părinți. Ei devin zburători 
și părăsesc cuibul după 11-15 zile. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor. 
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6 Cerinţe de habitat Cuibărește în stufărișuri, pe pajiști mlăștinoase cu papură, în rogoz, 
sălcii, anini și pe malurile lacurilor, de obicei în zone de câmpie, până 
la înălţimea de 360 m în Europa, dar ajunge și la 1.200 m în 
Kazahstan. Longevitatea maximă atinsă în libertate este de 7 ani și 5 
luni. Ajunge la maturitatea sexuală la vârsta de un an. 

7 Fotografii - 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Cuibărește în stufărișuri, pe pajiști mlăștinoase cu papură, în rogoz, 
sălcii, anini și pe malurile lacurilor, de obicei în zone de câmpie. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate, specia este întâlnită în zonele 
acvatice, mai ales acolo unde există suprafețe acoperite cu vegetație 
stuficolă. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Merops apiaster 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A230 
2 Denumirea ştiințifică  Merops apiaster 

3 Denumirea populară Prigorie 
4 Descrierea speciei  Prigoarea sau prigoria (Merops apiaster) numită și albinărel, furnicar, 

viespar, (regionalisme) albinar, albinel, ploier, ploiește, ploiete, 
prigorean, viespariță, ciuma-albinelor, lupul-albinelor, (învechit) 
merop, este o pasăre migratoare, zveltă, din familia Meropidae, ordinul 
Coraciiformes răspândită în mare parte a Europei și nordul Africii, mai 
mică decât turturica, viu colorată cu capul și spatele cafenii, bărbia 
galbenă, pieptul albastru, coada verde, aripile galben, cafeniu și verde, cu 
ciocul lung, subțire, ascuțit și ușor curbat în jos și cu coada lungă și 
ascuțită, care trăiește prin malurile lutoase ale unor ape și se hrănește în 
zbor mai ales cu viespi și cu albine. 
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5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o atenție 
sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și creștere 
a puilor. 

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. 
Este o specie migratoare; membrii 
familiilor încep să se adune la sfârșitul lunii iulie, plecând din teritoriile 
de cuibărit din mijlocul lunii august până la începutul lunii octombrie. 
Se hrănește cu insecte zburătoare, mai ales cu himenoptere, preferând 
albinele (Apis melifera) și viespile. 

7 Fotografii 

 
Merops apiaster Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Merops apiaster, cod Natura 2000: A230 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia folosește pentru hrană zonele agricole, 
iar pentru cuibărit malurile abrupte de pământ, mai ales cele din lungul 
malurilor. 
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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 

 

Emberiza (Miliaria) calandra 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A383 
2 Denumirea ştiințifică  Miliaria calandra 

3 Denumirea populară Presură sură 
4 Descrierea speciei  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. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor. 

6 Cerinţe de habitat Presura sură este o specie întâlnită mai cu seamă în câmpuri 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. 

7 Fotografii 

 
Miliaria calandra Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Exceptând zonele acvatice, specia este întâlnită pe cea mai mare 
suprafață a ariei naturale protejate, în special pe terenurile agricole 
(inclusiv imediata vecinătate a sitului). 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Presura sură este o specie întâlnită mai cu seamă în câmpuri deschise, 
presărate cu tufișuri sau copaci, preferând terenurile agricole, în special 
pășunile și câmpurile cu cereale. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Motacilla alba 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A262 
2 Denumirea ştiințifică  Motacilla alba 

3 Denumirea populară Codobatură albă 
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. Este observată preponderent la nivelul solului, unde 
capturează insecte, mai rar observată prinzând prada în aer. Lungimea 
corpului este de 17-19 cm, iar anvergura aripilor este de 25-30 cm, cu 
o masă corporală de 17-25 g. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit 
și creștere a puilor. 

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. În 
contrast cu codobatura galbenă, această specie în general evită ziua 
vegetația densă și înaltă, folosind aceste zone numai pentru înnoptare, 
timp în care poate fi observată în stufărișuri, tufișuri sau sere 
horticole. Longevitatea maximă atinsă în libertate este de 12 ani și 2 
luni. 
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7 Fotografii 

 
Motacilla alba (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Motacilla alba, cod Natura 2000: A262 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 

7 Perioada de colectare 
a datelor din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate specia poate utiliza cea mai mare parte a 
habitatelor întâlnite, preferând totuși vecinătatea apelor. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Motacilla flava 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/ Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1151, Cod Natura 2000 A260 
2 Denumirea ştiințifică  Motacilla flava 
3 Denumirea populară Codobatură galbenă 
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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, fânaţe, terenuri arabile, 
mlaștini, pășuni în apropierea apelor sau a stațiilor de epurare; apare 
și în zonele defrișate, întinse în arealul nordic al răspândirii. Este 
frecvent văzută hrănindu-se în vegetația scundă a malurilor de râuri și 
în alte zone umede, însă apare frecvent și în zone xerice. De 
asemenea, poate fi văzută în jurul cirezilor de vite sau de alte 
mamifere mari, mai ales în timpul migrației și al iernilor. 

7 Fotografii 

 
Motacilla flava (Foto ACDB) 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Motacilla flava, cod Natura 2000: A260 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Trăiește în habitate deschise, precum pășuni, fânaţe, terenuri arabile, 
mlaștini, pășuni în apropierea apelor sau a stațiilor de epurare; apare și 
în zonele defrișate, întinse în arealul nordic al răspândirii. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

A fost frecvent întâlnită hrănindu-se în vegetația scundă a malurilor 
apelor și în alte zone umede, însă apare frecvent și în zone xerice. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Numenius arquata 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A160 
2 Denumirea ştiințifică  Numenius arquata 

3 Denumirea populară Culic mare 
4 Descrierea speciei  Aproximativ de marimea unei fazanite, are o lungime a corpului de 50-

57 cm, anvergura de 80-100 cm, masa corporala medie 770 g (mascul) 
si 1000 g (femela). Pasare de culoare cenusiu-maronie, cu pete negre pe 
cap, gat, piept si partile superioare, de culoare galben palida pe 
abdomen si cu tartita alba. Ciocul lung si curbat in jos este roz pe partea 
inferioara, iar picioarele lungi sunt de culoare gri-albastruie. Masculul 
seamana foarte bine cu femela, dar ea este mai mare. Se hraneste cu 
insecte, viermi, crustacee, moluste, fructe de arbusti, seminte, iar uneori 
si cu vertebrate mici. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor, dar mai ales de pasaj când sunt prezente cele mai mari 
efective pe teritoriul țării. 

6 Cerinţe de habitat Trăiește în zone umede incluzând mlaștini dulcicole ori sărate, plaje 
pietroase cu bălți, estuare, maluri nisipoase și pajiști inundabile. În 
general preferă bălțile și mlaștinile pentru cuibărit și iernează în zonele 
de coastă. Limita altitudinală pentru arealul de cuibărit este de 600 m. 
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7 Fotografii 

         
                       Numenius arquata Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Numenius arquata,  cod Natura 2000: A160 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Trăiește în zone umede incluzând mlaștini dulcicole ori sărate, plaje 
pietroase cu bălți, estuare, maluri nisipoase și pajiști inundabile. În 
general preferă bălțile și mlaștinile pentru cuibărit și iernează în zonele 
de coastă. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală protejată. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în situl Natura 
2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în 
special pentru odihnă și hrană în perioadele de 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 
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Nycticorax nycticorax 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS  A023 
2 Denumirea ştiințifică  Nycticorax nycticorax 
3 Denumirea populară Stârc de noapte 
4 Descrierea speciei  Are o lungime a corpului de 58 – 65 cm si o greutate de circa 800 g. 

Anvergura aripilor este cuprinsa intre 90 – 100 cm. Adultii au o 
infatisare similara. In partea posterioara a capului au 3 - 4 pene albe, 
inguste, cu o lungime de 18 – 20 cm. Tinerii au in prima iarna un 
penaj maroniu cu striuri albe. Tinerii in iarna a doua au spatele 
maroniu, comparativ cu cel negru al adultilor. Se hraneste mai ales cu 
pesti la care se adauga larve de insecte, mormoloci, lipitori si chiar 
soareci. 

5 Perioade critice Revin în zonele de cuibărit la sfârșitul lunii martie, începutul lunii 
aprilie. Rar unele exemplare rămân în zona Dunării și a Deltei. Specia 
este monogamă pe perioada cuibăritului. Cuibărește în colonii 
monospecifice sau mixte, împreună cu cormorani și alte specii de 
stârci. Cuiburile sunt amplasate în copaci, uneori la înălţimi 
considerabile. Împerecherea adulților are loc în preajma locului de 
cuibărit, încă din prima zi sau a doua zi după ce perechea este 
formată. La construirea cuibului, care are forma unei farfurii puțin 
adânci, alcătuit din crenguțe și stuf, participă cei doi părinți. Ponta 
este depusă spre sfârșitul lunii aprilie și constă din 2-3 ouă, care sunt 
clocite de către ambii adulți timp de 21-22 de zile. Puii sunt hrăniţi de 
ambii părinţi până devin  independenţi la vârsta de 50-60 de zile. De 
la vârsta de două săptămâni ei ies din cuib și rămân în imediata 
apropriere a acestuia, așteptând hrană de la adulți. 

6 Cerinţe de habitat Specia utilizează o gamă foarte variată de zone umede pentru hrănire, 
preferând mai ales lacurile cu vegetaţie palustră, cursurile mari de 
ape, heleșteiele, canalele cu vegetaţie și apă puţin adâncă, iazurile etc. 
Caută hrană la marginea corpurilor de apă, în zonele în care este 
prezentă o vegetaţie palustră bogată. Cuibărește aproape exclusiv în 
copaci, arbori și tufe de salcie, în zone umede (păduri de luncă, sălcii 
în stufărișuri, plantaţii de plop etc.). 
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7 Fotografii 

 
Nycticorax nycticorax (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000:  A023 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia utilizează o gamă foarte variată de zone umede pentru hrănire, 
preferând mai ales lacurile cu vegetaţie palustră, cursurile mari de ape, 
heleșteiele, canalele cu vegetaţie și apă puţin adâncă, iazurile etc. 
Caută hrană la marginea corpurilor de apă, în zonele în care este 
prezentă o vegetaţie palustră bogată. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia este regăsită în zonele 
acvatice, mai ales acolo unde există vegetație palustră bogată. 

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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Oenanthe oenanthe 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A277 
2 Denumirea ştiințifică  Oenanthe oenanthe 

3 Denumirea populară Pietrar sur 
4 Descrierea speciei  Pietrarul sur se hrănește cu diverse insecte, păianjeni, melci și fructe 

de pădure. Deseori este văzut stând pe o piatră sau într-un tufiș, 
așteptând prada; când o vede, alergă repede pe sol și o capturează. 
Perechea este monogamă (rar poligamă), dar indivizii se despart 
după sezonul de cuibărire, urmând a se reuni în anul următor 
datorită faptului că amândoi au un atașament teritorial accentuat. 
Cuibărește începând de la sfârșitul lui martie. Cuibul căptușit cu fire 
de iarbă, pene, licheni și mușchi este situat în cavități naturale 
printre pietre sau stânci, dar și în fisuri și găuri în ziduri sau în ruine. 
Intră și în cuiburi artificiale dacă sunt instalate în habitatul optim 
speciei. Femela depune o pontă formată din 3-7 ouă, pe care le 
clocește singură timp de 10-16 zile. Uneori masculul poate înlocui 
pe termen scurt femela la clocit. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit 
și creștere a puilor. 

6 Cerinţe de habitat Habitatele preferate sunt regiunile deschise, cum ar fi pășunile, 
terenurile desțelenite și întinderile pietroase. S-a adaptat la culturile 
agricole, deși nu le preferă, și tolerează vecinătatea locuințelor 
umane. Chiar dacă este o specie de câmpie, pietrarul sur a început să 
ocupe teritorii i la altitudini puțini mai mari, îndeosebi în sudul 
Europei, unde a devenit o specie destul de des întâlnită. Atinge în 
libertate longevitatea maximă de 9 ani și 6 luni. 

7 Fotografii 

 
Oenanthe oenanthe (Foto ACDB) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Habitatele preferate sunt regiunile deschise, cum ar fi pășunile, 
terenurile desțelenite și întinderile pietroase. S-a adaptat la culturile 
agricole, deși nu le preferă, și tolerează vecinătatea locuințelor 
umane. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia este întâlnită în regiunile 
agricole, în specia în zonele de pășune. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Oriolus oriolus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS  A337 
2 Denumirea ştiințifică  Oriolus oriolus 
3 Denumirea populară Grangur 
4 Descrierea speciei  Este o pasăre migratoare din familia oriolidelor (Oriolidae), ordinul 

paseriformelor (Passeriformes) care cuibărește în pădurile luminoase 
de șes, văile râurilor montane, în plantații, livezi, terenuri de cultură 
cu copaci din Europa, Asia, nord-vestul Africii. Iernează în Africa 
sub-sahariană. Are o lungime de 21–24 cm. Masculul are un penaj 
galben-auriu cu aripile și coada negre. Femela și păsările tinere au un 
colorit verzui cu aripile și coada mai întunecate. Cântecul este un 
fluierat sonor. Cuibul de forma unui hamac se află pe o înfurcitură 
aproape de capătul unei crăci orizontale, mascat de frunziș. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Cuibul este construit de către femelă și este asemănător unui hamac, 
fiind deseori agățat de ramuri în formă de furcă. Cuibul are o formă 
de cupă de 12-15 cm, este construit din papus de trestie, iarbă, 
mușchi, bucăți de pânză, hârtie, scoarță de copac, licheni etc. Pe 
interior este căptușit cu pene sau fire de lână și păr de cal, atunci când 
acestea sunt disponibile. Femela depune o pontă formată din 2-5 ouă 
albe cu stropi brun-ruginii. Puii eclozează după o incubație ce durează 
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16-18 zile și zboară de la cuib după ce părinții îi hrănesc intensiv timp 
de 17-18 zile. 
Incubația ouălor este asigurată în special de către femelă, aceasta fi 
ind uneori înlocuită de mascul. După ce părăsesc cuibul, ei mai stau 
încă 10-14 zile împreună cu adulții. O pereche depune o singură pontă 
într-un sezon de reproducere, însă poate exista o pontă de înlocuire 
dacă este distrus primul cuibar. 

6 Cerinţe de habitat În Europa grangurul cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă 
pădurile ripariene, pădurile deschise de foioase, livezile sau chiar 
grădinile mai mari. În partea estică a Europei poate trăi și în păduri 
mai compacte, în păduri mixte sau în păduri de conifere. Evită zonele 
fără copaci, dar poate zbura în astfel de zone pentru a se hrăni. În 
cartierele de iernare poate fi întâlnit în habitate precum păduri 
semiaride sau umede, păduri înalte, mozaicuri formate din păduri și 
savană sau doar savană. 

7 Fotografii 

 
Oriolus oriolus (Foto Viorel Olteanu) 

 
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Oriolus oriolus, cod Natura 2000:  A337 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Grangurul cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă pădurile 
ripariene, pădurile deschise de foioase, livezile sau chiar grădinile 
mai mari. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia este regăsită în zonele cu 
vegetație arboricolă, chiar și la nivelul grădinilor. 
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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 

 

Pelecanus crispus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A020 
2 Denumirea ştiințifică  Pelecanus crispus 
3 Denumirea populară Pelican creț 
4 Descrierea speciei  Pelicanul cret este ruda apropiata a Marelui Pelican Alb (pelicanul 

comun). Este doar cu putin mai mare decat ruda sa si atinge 10.000 
– 12.000 g.  Penajul este alb suriu. In haina de nunta, pe cap apare 
un mot de pene buclate si moi, care la pasarile foarte batrane atinge 
o lungime de 14 – 16 cm, iar “gusa care atarna de cioc” se 
coloreaza intens in rosu coral. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Se reîntorc din cartierele de iernare mai devreme decât pelicanul 
comun, la începutul lunii martie. Cuibul este poziționat pe insule 
plutitoare sau staționare, izolate de mal pentru a evita prădători. La 
densități mari, cuiburile pot fi amplasate la mică distanță unele de 
altele. Acesta este alcătuit din rizomi de stuf și alte resturi vegetale, 
având 1 m înălțime. Obișnuiește să bătătorească zonele de lângă 
cuib și nu are tendința să cuibărească în locuri unde astfel de 
activități generează noroi. Ponta este formată din 1-6 ouă 
albicioase, care sunt clocite de ambii părinți. 
Incubația durează 30-32 de zile, iar puii sunt gata de zbor după 75-
85 de zile. După vârsta de 98-105 zile ei sunt complet independenți 
de părinți. Perioada cea mai sensibilă este incubația, succesul 
eclozării puilor fiind de 35-70%. 

6 Cerinţe de habitat Specia se întâlnește cu preponderență în zona continentală, în 
habitatele acvatice dulcicole, dar și în lagune de coastă, delte și 
estuare. În România cuibărește în Delta Dunării alături de pelicanul 
comun, Pelecanus onocrotalus, dar și izolat, în colonii mici de 
câteva zeci de perechi, în zona sudică a Deltei Dunării și a 
complexul lagunar Razim-Sinoe. O parte din această populație 
iernează pe culoarul inferior al Dunării. 
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7 Fotografii 

 
Pelecanus crispus Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia se întâlnește cu preponderență în zona continentală, în 
habitatele acvatice dulcicole, dar și în lagune de coastă, delte și 
estuare. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

A fost întâlnită în mai multe regiuni din sit, în zone deshise pe luciul 
de apă sau în zbor, zona având un potențial trofic ridicat pentru 
specie.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Pelecanus onocrotalus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A019 
2 Denumirea ştiințifică  Pelecanus onocrotalus 
3 Denumirea populară Pelican comun 
4 Descrierea speciei  Este o specie acvatica masiva, ce pare complet alba atunci cand e 

asezata pe sol. In zbor, se distinge usor culoarea neagra de pe partea 
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inferioara a aripilor. Are un cioc larg si lung de care atarna “o gusa 
galbena strabatuta de vine rosii”. Adultii au o lungime a corpului 
cuprinsa intre 160 – 180 cm si o greutate de 8.000 – 10.000 g. 
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 270 – 320 cm. Adultii au o 
infatisare similara. Se hranesc cu peste in ape cu adancime redusa (1,5 – 
2,5 m) deoarece nu se pot scufunda intr-un mod asemanator 
cormoranilor. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Se reîntorc din cartierele de iernare în a doua parte a lunii martie. 
Masculii dispun de un penaj nupțial în această perioadă, dar ritualul 
nupțial, formarea perechii și realizarea cuibului sunt foarte rapide (de la 
câteva ore până la maximum 7 zile). 
Cuibăresc în colonii mari, unde cuiburile sunt alăturate, construite 
simplu (adâncituri căptușite cu plante). Ponta este formată din 1-2 ouă, 
mai rar 3, cu dimensiunea medie de 95 x 60 mm și culoarea alb-gălbui 
murdar. Privită de sus sau de la distanţă, o asemenea colonie este 
fascinantă, iar mormăitul înfundat al pelicanilor este caracteristic. 
Incubaţia durează 32-36 de zile, fiind asigurată de către ambii parteneri. 
Puii abia ieșiţi din ouă sunt golași în primele zile și primesc hrana 
aproape digerată de la adulţi, prin regurgitare . Puii rămân în cuib și 
sunt hrăniţi de părinţi timp de 65-75 de zile, până devin zburători. În jur 
de 64% din juvenili ajung la maturitate. 

6 Cerinţe de habitat Specia este asociată cu lacurile întinse, calde, alcaline ori saline sau 
salmastre, lagune, mlaștini, râuri largi, delte, estuare și coaste ale 
mărilor continentale. În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, într-o zonă 
izolată și inaccesibilă din partea de nord a acesteia (lacul Hrecisca), se 
află cea mai mare colonie de pelicani comuni din Europa. Sunt păsări 
foarte sociale, trăind în grupuri mari. 

7 Fotografii 

           
Pelecanus onocrotalus Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Specia poate utiliza toată suprafața ariei naturale protejate, având la 
dispoziție habitate acvatice cu o ofertă trofică ridicată. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

A fost întâlnită în mai multe regiuni din sit, în zone deshise pe luciul de 
apă sau în zbor, zona având un potențial trofic ridicat pentru specie.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Phalacrocorax carbo 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A017 
2 Denumirea ştiințifică  Phalacrocorax carbo 

3 Denumirea populară Cormoran mare 
4 Descrierea speciei  Cuibărește în sălcete și plopi albi sau negri cu coronament bogat unde 

îți pot amplasa cuiburile de dimensiuni mari. Penajul este complet 
negru, excepție face ciocul ascuțit asemănător 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 Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și 
creștere a puilor. 

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. Este un foarte 
bun înotător și scufundător, plutind cu corpul scos la suprafață, iar în 
cazul în care se simte în pericol, intră în imersie, lăsând afară numai 
capul și gâtul. Pe uscat se mișcă destul de greu, iar pentru a se ridica în 
zbor trebuie să fugă pășind pe apă. Atinge în libertate longevitatea 
maximă de 23 de ani și 5 luni. Ajunge la maturitatea sexuală la vârsta 
de 3 ani. 
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7 Fotografii 

 
Phalacrocorax carbo (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Întâlnită pe tot cuprinsul sitului, pe suprafața acvatică, utilizând zona 
pentru odihnă și hrană. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

A fost întâlnită în mai multe regiuni din sit, în zone deshise pe luciul de 
apă sau în zbor, zona având un potențial trofic ridicat pentru specie.  

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Phalacrocorax pygmeus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A393 
2 Denumirea ştiințifică  Phalacrocorax pygmaeus 
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3 Denumirea populară Cormoran mic 
4 Descrierea speciei  Are un penaj negru lucios si este o specie acvatica. Adultii au o lungime 

a corpului cuprinsa intre 45 – 55 cm, fiind cu putin mai mari decat o 
lisita. Anvergura aripilor variaza intre 75 – 90 cm. Proportional cu 
dimensiunile corpului, coada este lunga, iar ciocul scurt. Adultii au o 
infatisare similara. Naparlesc complet in toamna, inainte de sfarsitul 
lunii noiembrie. Se hraneste in special cu peste si nevertebrate acvatice, 
scufundandu-se pana la cativa metri adancime si o perioada de pana la 1 
minut. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor. 
Împerecherea are loc în cartierele de iernare. Cuibăresc în colonii mixte, 
de obicei cu cormoranul mare sau specii de stârci sau egrete, inclusiv 
lopătări și ţigănuși. Foarte rar este observat cuibărind solitar. Cuiburile 
sunt instalate în arborete dense sau arbuști, pe crengi aflate la înălţimi 
medii de 2-2,5 m de la sol, sau în stufăriș des. De obicei, cuiburile vechi 
sunt reparate de la an la an și refolosite, iar dacă își găsesc cuiburile 
distruse, vor construi un nou cuib pe locul celui vechi. Un număr de 3-7 
ouă sunt depuse în lunile mai–iunie, incubația fi ind realizată de ambii 
parteneri, pe o durată de 23-30 de zile. Puii sunt hrăniți la început cu 
pește digerat, apoi cu pește regurgitat, de 3-5 ori pe zi. Ei se cațără pe 
crengile arborelui la vârsta de 35 de zile; pot înota și sări în apă la 42 de 
zile de la eclozare. După circa 44 de zile de eclozare pot zbura, iar la 56 
de zile părăsesc definitiv cuibul. 

6 Cerinţe de habitat Cormoranul mic este o specie de climat cald, care apare în habitate cu 
apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în zonele inundabile 
sau ferme piscicole. A fost observat mai frecvent în zone cu acoperire 
mare de luciu de apă, cu arbori mari în apropiere, în bălţi cu apă dulce 
sau sălcete care au perdea de stufăriș dens, în zone cu suprafaţă mare de 
apă sau pe cursuri line de apă, incluzând meandrele Dunării, lacuri de 
acumulare sau lacuri formate temporar pe regiunile unor foste meandre 
ale Dunării, în orezării, în mlaștini și în câmpuri inundate. În toate 
aceste zone adâncimea apei nu trebuie să depășească 1,5-2 m, pentru a 
pescui ușor. 

7 Fotografii 

 
Phalacrocorax pygmeus (Foto ACDB) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Cormoranul mic este o specie de climat cald, care apare în habitate cu 
apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în zonele inundabile 
sau ferme piscicole, 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. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

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. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Calidris (Philomachus) pugnax 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A151 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Philomachus pugnax 

3 Denumirea 
populară 

Bătăuș 

4 Descrierea speciei  Masculii au un penaj de împerechere distinct cu cap și piept negru cu 
cărămiziu și partea de jos a corpului albă cu un model negru pe piept. 
Culorile smocurilor de pe cap și gulerului din jurul gâtului variază de 
la negru la cărămiziu și alb. În sezonul de iarnă masculii pierd 
ornamentația capului și devin similari femelelor, cu capul gri-maroniu 
și partea de jos a corpului pală și pestriță. Lungimea corpului este de 
29-32 cm, anvergura aripilor de 54-60 cm, greutatea medie a corpului 
de 180 g (mascul) și 110 g (femelă). Se hrănește cu nevertebrate, pești 
mici, amfibieni și semințe. 
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5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de pasaj. 

6 Cerinţe de habitat Specia cuibărește în habitate de tundră de la limita pădurilor până la 
coasta Oceanului Arctic. 
Preferă pentru împerechere dealurile aride și versanții cu tufișuri de 
sălcii, Salix spp., și mesteacăn, Betula sp., iar pentru cuibărit se 
deplasează în teritorii cu rogozuri înalte. Se hrănește în zone litorale, 
delte, mlaștini sărate și în zone umede de câmpie (precum bălți mici 
cu vegetație la margine și mlaștini cu movile). În afara perioadei de 
reproducere specia poate fi văzută căutându-și hrana la malurile 
noroioase ale bălților salmastre, saline și alcaline, pe maluri de râuri, 
mlaștini și în zone inundate, dar și în fânețe, pășuni sau pe terenuri 
agricole (cultivate în special cu grâu sau orez). Migrează în stoluri 
mari, de mii de indivizi, iar pe teritoriile de iernare formează grupuri 
uriașe. Greutatea păsărilor variază foarte mult în perioada migrației, 
când consumul energetic este foarte mare. 

7 Fotografii 

                        
                          Philomachus pugnax Foto V. Olteanu 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia cuibărește în habitate de tundră de la limita pădurilor până la 
coasta Oceanului Arctic. 
În afara perioadei de reproducere specia poate fi văzută căutându-și 
hrana la malurile noroioase ale bălților salmastre, saline și alcaline, pe 
maluri de râuri, mlaștini și în zone inundate, dar și în fânețe, pășuni sau 
pe terenuri agricole (cultivate în special cu grâu sau orez). 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 
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6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de 

colectare a datelor 
din teren 

• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei protejate poate fi văzută căutându-și hrana la malurile 
noroioase ale zonelor umede, inclusiv în zonele de băltire temporară a 
apei. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Platalea leucorodia 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A034 
2 Denumirea ştiințifică  Platalea leucorodia 

3 Denumirea populară Lopătar 
4 Descrierea speciei  Penajul este alb, iar in partea posterioara a capului se observa un 

smoc mare de pene subtiri. Spre deosebire de egrete, cu care seamana 
la culoarea penajului, are un cioc turtit pe toata lungimea sa si latit la 
“varf ca o lingura sau un cleste lat (C. Rosetti Balanescu)”, iar in zbor 
isi tine gatul intins. Lungimea corpului este de 80 – 93 cm si o 
greutate de circa 1.500 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 120 – 
135 cm. Adultii au infatisare similara. Se hraneste in zone cu apa 
mica, unde prinde insecte acvatice, larvele acestora, moluste, broaste 
si pesti. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Lopătarul este o specie caracteristică bălţilor şi lacurilor puţin adânci 
cu stufărişuri şi pâlcuri de copaci. Preferă aceste zone umede din 
zona de câmpie, însă limita altitudinală a cuibăritului pentru această 
specie ajunge până la 2.000 m în lacul Sevan din Armenia. 
Longevitatea maximă cunoscută este de 30 de ani şi 1 lună. Atinge 
maturitatea sexuală la 3-4 ani. Este o pasăre sociabilă, care trăieşte în 
grupuri care pot ajunge până la 100 de exemplare. În zbor formează 
linii de front sau oblice. 
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7 Fotografii 

 
Platalea leucorodia (Foto Viorel Olteanu) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Lopătarul este o specie caracteristică bălţilor şi lacurilor puţin adânci 
cu stufărişuri şi pâlcuri de copaci. Preferă aceste zone umede din 
zona de câmpie. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală 
protejată. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în 
situl Natura 2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona 
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de 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 

 

Plegadis falcinellus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS A032 
2 Denumirea ştiințifică  Plegadis falcinellus 
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3 Denumirea populară Țigănuș 
4 Descrierea speciei  Privit de aproape, are un penaj frumos, cu reflexe verzui metalice pe 

un fond brun ruginiu si un cioc incovoiat in forma de secera. Este o 
specie caracteristica pasunilor umede si stufarisurilor ce au palcuri de 
salcii. Lungimea corpului este de 55 – 65 cm cu o greutate de circa 
485 – 580 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 88 – 105 cm. 
Adultii au infatisare similara. Se hraneste cu lipitori, insecte acvatice, 
mormoloci si pestisori. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere 
a puilor. 
Soseşte pe la mijlocul lunii aprilie din cartierele de iernare. Cuibul 
este amplasat în pâlcuri compacte de stuf sau papură, în tufişuri sau 
chiar în arbori (sălcii, Salix sp.) aflați în aproprierea apei. Cuibăreşte 
în colonii mixte împreună cu alte specii de stârci, lopătari şi 
cormorani. La construirea cuibului participă ambii parteneri, acesta 
fiind clădit din crenguţe şi căptuşit la final cu tulpini de stuf, iarbă şi 
frunze uscate. El este amplasat la mai puțin de 1 m de luciul de apă, 
ajungând până la 5-7 m, în cazul coloniilor care cuibăresc în arbori. 
Femela depune o pontă formată din 3-6 ouă de culoare gri-albăstruie, 
în perioada cuprinsă între mijlocul lunii mai şi mijlocul lunii iunie. 
Dimensiunea medie a ouălor este de 50,9 x 35,8 mm. Incubația 
durează aproximativ 20- 
23 de zile şi este asigurată atât de femelă, cât şi de mascul. După 
eclozare puii sunt hrăniți la cuib de ambii părinți timp de 48-50 de 
zile, după care părăsesc cuibul. Ei stau în grupuri formate numai din 
păsări tinere, care sunt hrănite la comun de către toți adulții. O 
pereche depune o singură pontă într-un sezon de reproducere. 

6 Cerinţe de habitat Este o specie caracteristică lacurilor, bălților şi mlaştinilor, dar poate 
fi observată şi în păşuni umede, pe maluri de râuri cu apă mică, în 
vegetație ripariană abundentă şi în stufărişuri cu pâlcuri de sălcii. 
Apare mai puțin frecvent în zone de coastă, cum ar fi estuare, lacurile 
cu apă sărată sau salmastră şi lagunele de coastă. 
Pasăre sociabilă, poate fi văzută de cele mai multe ori în stoluri mai 
mici sau mai mari, care atunci când zboară au forma unor şiruri lungi, 
oblice sau şerpuite. 

7 Fotografii 

 
Plegadis falcinellus (Foto Viorel Olteanu) 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Este o specie caracteristică lacurilor, bălților şi mlaştinilor, dar poate 
fi observată şi în păşuni umede, pe maluri de râuri cu apă mică, în 
vegetație ripariană abundentă şi în stufărişuri cu pâlcuri de sălcii. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală protejată. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în situl Natura 
2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în 
special pentru odihnă și hrană în perioadele de 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 

 

Pluvialis apricaria 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A140 
2 Denumirea ştiințifică  Pluvialis apricaria 

3 Denumirea populară Ploier auriu 
4 Descrierea speciei  Ploierul auriu este o specie caracteristica zonelor de tundra cu tufisuri, 

muschi si licheni. In migratie si iarna prefera zonele agricole, cu 
resturi de vegetatie ramase dupa recoltare, sau terenuri abandonate si 
pasuni. Lungimea corpului este de 25 – 28 cm si o greutate medie de 
180 – 200 g. Anvergura aripilor este de circa 53 -59 cm. Adultii au 
infatisare similara. De la distanta apar maro, insa de aproape se 
observa culoarea neagra a pieptului si abdomenului. Se hraneste cu 
insecte, seminte si resturi vegetale, uneori si noaptea. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

6 Cerinţe de habitat În timpul cuibăritului specia este atrasă de habitatele alpine și de 
tundră, unde este prezentă în special în mlaștinile de turbă bogate în 
mușchi și licheni și în stufărișurile alpine și subalpine. 
În timpul migrării și al iernării preferă fânețele umede, dar și pășunile; 
în aceste perioade din an formează stoluri mari, de câteva mii de 
indivizi. În timpul migrațiilor de primăvară stolurile sunt de 
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dimensiuni mai mici, putând fi văzute și păsări migrând doar în 
pereche solitară. Atinge în libertate longevitatea maximă de 12 ani și 8 
luni. Ajunge la maturitate sexuală la vârsta de 2 ani. 

7 Fotografii -  
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140 
2 Informaţii specifice 

speciei 
În timpul cuibăritului specia este atrasă de habitatele alpine și de 
tundră, unde este prezentă în special în mlaștinile de turbă bogate în 
mușchi și licheni și în stufărișurile alpine și subalpine. 
În timpul migrării și al iernării preferă fânețele umede, dar și pășunile. 
În timpul migrațiilor de primăvară stolurile sunt de dimensiuni mai 
mici, putând fi văzute și păsări migrând doar în pereche solitară. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală protejată. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în situl Natura 
2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în 
special pentru odihnă și hrană în perioadele de 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 

 

Remiz pendulinus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A336 
2 Denumirea ştiințifică  Remiz pendulinus 

3 Denumirea populară Boicuș 
4 Descrierea speciei  Cel mai des este intalnit in jurul stufarisurilor de langa lacuri, rauri, 

estuare si mlastini. Aproape la fel de mare ca un pitigoi albastru, 
lungimea corpului de 10-12 cm, anvergura de 16-18 cm, masa 
corporala medie de 10 g. Adultii 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 inchis. Masculul 
si femela seamana foarte bine, dar la femela masca de la ochi este 
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mai lipsita de culoare. Ciocul este ascutit, iar coada este crestata. Se 
hraneste predominant cu insecte si paianjeni, uneori cu nectar, 
fructe si seminte. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

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 cuibărit în lunile aprilie-mai. 

7 Fotografii 

           
                    Remiz pendulinus Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Boicușul este întâlnit în zonele cu stufăriș prezente pe lângă lacuri, 
râuri, estuare și mlaștini. 
 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

- Clasa 2: 50-100 perechi 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia este întâlnită în zonele cu 
vegetație stuficolă, mai ales acolo unde suprafețele cu vegetație 
emergentă sunt reprezentative ca și suprafață. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 
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10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Riparia riparia 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A249 
2 Denumirea ştiințifică  Riparia riparia 
3 Denumirea populară Lăstun de mal 
4 Descrierea speciei  Mai mic decat lastunul de casa si randunica, are partile superioare 

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

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
În luna mai femela depune între 2 și 7 ouă albe, cu dimensiunea de 18 
x 13 mm, pe care partenerii le vor cloci pe rând, timp de 12-16 zile. S-
a constatat că păsările dintr-o colonie au tendința de a se sincroniza la 
depunerea pontei, ceea ce duce la eclozarea aproape simultană a 
ouălor și la faptul că toți puii din colonie vor avea aceeași vârstă. Puii 
sunt hrăniți de ambii părinți până când părăsesc cuibul, la vârsta de 
18-22 zile de la eclozare. Acest timp de stat la cuib este neașteptat de 
mare pentru o pasăre de talie atât de mică, însă este justificat de faptul 
că, atunci când tinerii părăsesc cuibul, ei trebuie să fie apți să zboare și 
să captureze cu mare îndemânare insecte din zbor. 

6 Cerinţe de habitat Poate fi găsit în mai multe tipuri de habitat, inclusiv în apropierea 
fermelor, pe pășuni și mlaștini, de obicei în apropierea râurilor și a 
lacurilor. Păsările ajung în cartierele de iernare în lunile octombrie-
noiembrie și revin în martie. Longevitatea maximă înregistrată în 
natură este de 10 ani, dar media este situată în jurul vârstei de 4 ani. 

7 Fotografii 

               
Riparia riparia Foto V. Olteanu 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Riparia riparia, cod Natura 2000: A249 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Utilizează diferite zone din sit, scolo unde există maluri abrupte unde 
își instalează cuiburire. Se observă o concentrare mai mare în 
jumătatea vestică a sitului. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Este întâlnită in zone acvatice, în special în zonele cu maluri abrupte 
unde își sapă cuiburile. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Sterna caspia 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

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

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

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
În trecut, cuibărea în România în zona complexului lagunar Razim-
Sinoe, însă în prezent se pot observa pescărițe mari doar în timpul 
pasajelor, când efectivele sunt între 500 și 5.000 de exemplare. 

6 Cerinţe de habitat Habitatele de cuibărire, migrație și iernare ale speciei sunt similare, 
deși în timpul iernii pescărița mare apare aproape exclusiv în zonele 
de coastă. Vizitează coastele ferite, estuarele, limanurile, golfurile, 
lagunele costale sau mlaștinile sărate. Apare ocazional și în interiorul 
continentului, în pășuni umede, sărate sau cu apă dulce, lacuri întinse, 
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râuri, zone inundate, rezervoare și heleșteie. În perioada de cuibărire 
preferă litorale nisipoase sau pietroase, dunele de nisip, suprafețele 
netede pe stânci și insulele cu vegetație rară. 

7 Fotografii 

           
                            Sterna caspia Foto Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

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

speciei 
Habitatele de cuibărire, migrație și iernare ale speciei sunt similare, 
deși în timpul iernii pescărița mare apare aproape exclusiv în zonele 
de coastă. Vizitează coastele ferite, estuarele, limanurile, golfurile, 
lagunele costale sau mlaștinile sărate. Apare ocazional și în interiorul 
continentului, în pășuni umede, sărate sau cu apă dulce, lacuri întinse, 
râuri, zone inundate, rezervoare și heleșteie. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Apare ocazional pe teritoriul ariei naturale protejate în zona pășunilor 
și a zonelor umede deschise. 

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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Sterna hirundo 
A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 

locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – A193 
2 Denumirea ştiințifică  Sterna hirundo 
3 Denumirea populară Chiră de baltă 
4 Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 31 – 37 cm si o greutate de 110 – 145 g. 

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

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Ponta depusă în a doua parte a lunii mai și în iunie este formată în 
mod obișnuit din 2-3 ouă, cu o dimensiune medie de 41,1 x 30,4 
mm. Incubaţia 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 
îngrijiţi de adulţi 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 V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193 
2 Informaţii specifice 

speciei 
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 
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interiorul bălţilor, uneori pe resturi vegetale sau pe vegetaţie 
plutitoare. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia are la dispoziție habitate 
favorabile pe cea mai mare suprafață a sitului, utilizând zonele 
acvatice deschise pentru hrană și insulele/zonele nisipoase liniștite 
pentru cuibărit. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Sturnus vulgaris 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A351 
2 Denumirea ştiințifică  Sturnus vulgaris 

3 Denumirea populară Graur 
4 Descrierea speciei  Graurul este o pasăre foarte gregară, mai ales toamna și iarna. 

Stolurile sunt de dimensiuni foarte variabile și zgomotoase, aceasta 
având rol în apărarea împotriva atacurilor prădătorilor. Ele execută 
mișcări de extindere și contractare cu schimbarea permanentă a 
formei; mișcarea unui individ în stol este determinată de mișcările 
efectuate de vecinii săi cei mai apropiați. Unele stoluri pot ajunge în 
mod excepțional până la 1,5 milioane de păsări, putând crea în 
centrele orașelor probleme cu excrementele lor. Pentru a se curăța de 
paraziți, graurii folosesc acidul formic al furnicilor pe care îl 
răspândesc pe pene cu ajutorul ciocului. Atinge în libertate 
longevitatea maximă de 22 de ani și 9 luni. Ajunge la maturitate 
sexuală la vârsta de un an. 
În mare măsură sunt păsări insectivore și au o gamă largă de insecte 
cu care se hrănesc: păianjeni, muște, molii, libelule, lăcuste, 
tricoptere, gândaci, albine, viespi,furnici etc. O altă sursă de hrană 
este reprezentată de râme, melci și chiar vertebratele mici, cum ar fi 
broaște și șopârle. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Graurii preferă zonele antropice urbane sau suburbane, unde 
structurile artificiale și copacii le oferă locuri de cuibărit. Păsările se 
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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. 

7 Fotografii 

 
Sturnus vulgaris (Foto Viorel Olteanu) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Specia cu cea mai extinsă distribuție dintre cele care fac obiectul de 
protecție al ariei protejate, fiind întâlnită pe tot cuprinsul sitului, în 
special în localitățile din vecinătatea acestuia. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Comună 
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Graurii preferă zonele antropice, unde structurile artificiale și copacii 
le oferă locuri de cuibărit. Păsările se hrănesc de obicei în zone 
ierboase, cum ar fi terenuri agricole, pășuni, cazuri în care iarba 
scurtă face posibilă hrănirea. Este prezentă pe tot cuprinsul sitului, 
inclusiv în zonele cu vegetație stuficolă pe care le utilizează ca 
suprafețe de odihnă în perioadele de 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 
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Sylvia nisoria 

 
A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 

locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A307 
2 Denumirea ştiințifică  Sylvia nisoria 

3 Denumirea populară Silvie porumbacă 
4 Descrierea speciei  Silvia porumbaca este caracteristica zonelor deschise cu tufarisuri si 

copaci izolati, avand preferinte similare cu sfranciocul rosiatic. Este 
cea mai mare dintre speciile de silvii si are lungimea corpului de 15,5 
– 17 cm. Greutatea variaza intre 22 – 36 g, masculul fiind cu putin mai 
mic decat femela. Anvergura aripilor este de 23 – 27 cm. 
Caracteristice sunt irisul galben, coada lunga, iar in cazul masculului - 
pieptul dungat ca la ulii. Penajul este asemanator, cu nuante mai 
puternice de gri la mascul. Se hraneste cu insecte si fructe in toamna. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a 
puilor. 

6 Cerinţe de habitat Silvia porumbacă este caracteristică zonelor deschise cu tufărișuri și 
copaci izolaţi, având preferinţe similare cu sfrânciocul roșiatic (Lanius 

ollurio). Limita altitudinală a cuibăritului este de 1.600 m. 
Longevitatea maximă cunoscută este de 11 ani și 9 luni. Deși ating 
maturitatea sexuală la vârsta de un an, în mod obișnuit cuibăresc 
numai în al treilea an. 

7 Fotografii -  
 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Silvia porumbacă este caracteristică zonelor deschise cu tufărișuri și 
copaci izolaţi, având preferinţe similare cu sfrânciocul roșiatic (Lanius 

collurio). 
3 Statutul de prezenţă 

[temporal] 
• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 

protejată pentru reproducere) 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia este întâlnită la nivelul zonelor 
deschise cu tufărișuri și copaci izolaţi. 

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 
 

Tachybaptus ruficollis 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A004 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Tachybaptus ruficollis 

3 Denumirea populară Corcodel mic 
4 Descrierea speciei  Corcodelul mic este o specie rezidentă cu răspândire mare pe aproape 

tot continentul Europei, precum și în jumătatea sudică a Africii și Asiei. 
Cu toate acestea, există efective ale corcodeilor mici care sunt și 
migratoare, aceștia fiind răspândiți în nord-estul Europei, precum și în 
regiunea central-sudică și estică a continentului asiatic. Habitatul 
specific al corcodelului mic constă în lacuri, iazuri, zone inundabile, 
preferă chiar și golfurile sau estuarele care sunt înconjurate de stuf și au 
vegetație acvatică din abundență. 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 Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o atenție 
sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a puilor. 

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, nu 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 
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. 
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7 Fotografii 

 
Tachybaptus ruficollis (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

• Populație care doar iernează în aria naturală protejată 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia 
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală protejată. 
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în situl Natura 
2000, prezența speciei este extinsă, zona fiind utilizată în special pentru 
odihnă și hrană în perioadele de 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 

 

Tadorna tadorna 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A048 
2 Denumirea ştiințifică  Tadorna tadorna 
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3 Denumirea populară Călifar alb 
4 Descrierea speciei  Specia este întâlnită în zone umede, lacuri artificiale, cariere de nisip și 

pietriș din albia râurilor și zone costiere. Este de mărimea unei rațe 
mari, asemănătoare unei gâște mici ca formă a corpului, lungimea 
corpului fiind de 55-65 cm, anvergura aripilor de 100-120 cm, iar 
greutatea corpului de 1000 g (femelă) și 1200 g (masculul). Corpul este 
alb cu bandă cărămizie pe piept, capul și gâtul verzui închis cu pete 
negre pe spate și aripi și abdomenul negru. Ciocul este roșu și 
picioarele roz. Masculii și femelele sunt similare cu excepția 
masculului care prezintă un cucui între baza ciocului și frunte în 
sezonul de vară. Se hărnește cu insecte, moluște și crustacei. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a puilor. 

6 Cerinţe de habitat Această specie arată o preferință pentru habitatele saline, țărmurile 
nămoloase sau nisipoase de râuri sau de mare și poate fi întâlnită pe 
lacurile interioare sau de coastă. În perioadele de migrație folosește și 
habitatele acvatice de apă dulce, râuri, lacuri sau mlaștini. După 
cuibărit, între lunile iulie și octombrie specia își schimbă penajul și își 
pierde capacitatea de zbor pentru o perioadă de 25–31 de zile, timp în 
care este foarte gregară, putând forma stoluri foarte mari, chiar de peste 
100.000 de exemplare. 
Majoritatea populațiilor de călifar alb sunt migratoare, deși multe dintre 
populațiile europene sunt sedentare, dar execută deplasări destul de 
lungi către zonele în care își schimbă penajul. 
Unele populații asiatice își schimbă penajul în apropierea zonelor de 
cuibărit. 

7 Fotografii 

          
Tadorna tadorna Foto: Gabriel Chișamera 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Această specie arată o preferință pentru habitatele saline, țărmurile 
nămoloase sau nisipoase de râuri sau de mare și poate fi întâlnită pe 
lacurile interioare sau de coastă. În perioadele de migrație folosește și 
habitatele acvatice de apă dulce, râuri, lacuri sau mlaștini. 
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3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

A fost identificată în mai multe puncte din sit, indivizii fiind observați 
hrănindu-se și odihnindu-se în zone acvatice deschise. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Tringa erythropus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A161 
2 Denumirea 

ştiințifică  
Tringa erythropus 

3 Denumirea 
populară 

Fluierar negru 

4 Descrierea speciei  Are o talie de 30 cm, în epoca cuibăritului (vara) penajul este negru cu 
pete mai deschise în jumătatea posterioară a corpului; iarna și în timpul 
pasajului penajul este cenușiu cu penele aripilor și ale cozii pătate mai 
închis și abdomenul alb. Se hrănește cu nevertebrate: viermi, crustacee, 
moluște și insecte acvatice. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o atenție 
sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

6 Cerinţe de habitat Zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile din 
taiga. 

7 Fotografii 

                             
                        Tringa erythropus Foto: Cătălin Fuciu 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile din 
taiga. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj 
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu 
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Tringa glareola 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A166 
2 Denumirea ştiințifică  Tringa glareola 

3 Denumirea populară Fluierar de mlaștină 
4 Descrierea speciei  Fluierarul de mlastina este o specie caracteristica zonelor de tundra cu 

tufisuri si pasunilor umede. Lungimea corpului este de 18 – 21 cm si o 
greutate de 50 – 65 g. Anvergura aripilor este de circa 50 – 57 cm. 
Apropiata ca marime de fluierarul de zavoi (Tringa ochropus), insa are 
picioarele mai lungi. Adultii au infatisare similara, iar penajul este 
cafeniu maro. Se hraneste cu insecte, larve, viermi, crustacee, moluste, 
lipitori, broaste si pestisori. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

6 Cerinţe de habitat Zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile din 
taiga. 
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7 Fotografii 

 
Tringa glareola Foto: Fuciu Cătălin 

 
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 

speciei în cadrul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Trynga glareola, cod Natura 2000: A166 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile din 
taiga. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj 
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu 
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii privind 
sursele de informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Tringa nebularia 
A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 

locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 
Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A164 
2 Denumirea ştiințifică  Tringa nebularia 

3 Denumirea populară Fluierar cu picioare verzi 
4 Descrierea speciei  Ceva mai mare decât un fluierar cu picioare roșii, având lungimea 

corpului de 30-34 cm, anvergura aripilor de 68-70 cm și greutatea 
corpului de 190 g. Adulții sunt de culoare gri-măsliniu în perioada de 
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reproducere cu 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. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în poieni de pădure, turbării și zone mlăștinoase. Iernează 
în estuare, zone costiere, sărături și lacuri cu apă dulce. 

7 Fotografii 

          
                          Tringa nebularia Foto: Szabó József 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Trynga nebularia, cod Natura 2000: A164 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Cuibărește în poieni de pădure, turbării și zone mlăștinoase. Iernează 
în estuare, zone costiere, sărături și lacuri cu apă dulce. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj 
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu 
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar. 

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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Tringa ochropus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A165 
2 Denumirea ştiințifică  Tringa ochropus 

3 Denumirea populară Fluierar de zăvoi 
4 Descrierea speciei  Cuibărește în păduri umede și iernează în apropierea apelor dulci 

continentale cum sunt mlaștinile, șanțuri și albiile râurilor. 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. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o 
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

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 cuibărit este mai puțin pretențios, populând habitate 
mai variate și este mai puțin prezent în vecinătatea pădurilor 
comparativ cu perioada de cuibărit. 
Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 11 ani și 5 luni. 
Atinge maturitatea sexuală la vârsta de un an. 

7 Fotografii 

 
Tringa ochropus (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Trynga ochropus, cod Natura 2000: A165 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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. 
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În afara sezonului de cuibărit este mai puțin pretențios, populând 
habitate mai variate și este mai puțin prezent în vecinătatea pădurilor 
comparativ cu perioada de cuibărit. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj 
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu 
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Tringa stagnalis 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - 

EUNIS 
A163 

2 Denumirea 
ştiințifică  

Tringa stagnalis 

3 Denumirea 
populară 

Fluierar de lac 

4 Descrierea speciei  Este mai mare și mai zvelt decât fluierarul de mlaștină. Picioare lungi, 
care în zbor depășesc evident vârful cozii. Cioc foarte subțire, destul de 
lung, drept. Penaj similar cu al fluierarului cu picioare verzi, dar mai 
deschis la culoare. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o atenție 
sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

6 Cerinţe de habitat Cuibărește în zone mlăștinoase din stepă și Taiga. 
7 Fotografii -  

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Trynga stagnalis, cod Natura 2000: A163 

2 Informaţii specifice 
speciei 

Cuibărește în zone mlăștinoase din stepă și Taiga. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

• Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă şi/sau hrănire 
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4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Marginală 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj 
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu 
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Tringa totanus 

A. Date generale ale speciei:  date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS A162 
2 Denumirea ştiințifică  Tringa totanus 

3 Denumirea populară Fluierar cu picioare roșii 
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). Se hrănește cu nevertebrate. 

5 Perioade critice Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o atenție 
sporită trebuie acordată perioadei de pasaj. 

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 tetanus Foto V. Olteanu 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Tringa totanus, cod Natura 2000: A162 

2 Informaţii specifice 
speciei 

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. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Rară  
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj 
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu 
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Upupa epops 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS  A232 
2 Denumirea ştiințifică  Upupa epops 
3 Denumirea populară Pupăză 
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4 Descrierea speciei   Este o specie relativ ușor de observat, de mărimea unui sturz de vâsc, 
cu aripi dungate cu negru și alb, un corp roz-maroniu și creastă 
ascuțită neagră. Ciocul este lung, subțire și încovoiat în jos. Lungimea 
corpului este de 25-29 cm, anvergura aripilor de 44-48 cm și greutatea 
corpului este de 68 g. sexele sunt asemănătoare. Se hrănește în special 
cu insecte, dar și cu reptile mici, amfibieni, semințe și fructe de 
pădure. 

5 Perioade critice Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a 
puilor. 
Ponta este alcătuită din 5-8 ouă de culori diverse (albe, cenușii, gălbui, 
oliv sau verzui spre cafeniu), care sunt clocite numai de către femelă 
timp de 16-18 zile, în tot acest timp masculul cărând hrană la cuib 
pentru aceasta. În acest timp, femelei i se dezvoltă glanda uleioasă de 
la baza cozii, din care, la nevoie, poate lansa un lichid cu miros foarte 
greu, cu rol de apărare. Pui părăsesc cuibul în 28-30 zile, însă părinții 
continuă să-i  hrănească încă o perioadă. 

6 Cerinţe de habitat Preferă locurile calde și uscate din regiuni colinare până în 
depresiunile munţilor, unde pe lângă copaci găsește pereţi sau stânci 
verticale. Cuibărește în scorburi din habitatele deschise și 
semideschise, precum livezi și vii cultivate în mod tradițional, zone de 
agricultură extensivă, totodată și în arbori singuratici, grupuri izolate 
sau aliniamente de copaci de-a lungul pământurilor arabile sau al 
pășunilor. Apare și la marginile pădurilor sau în tufărișurile ripariene 
cu sălcii vechi, unde își găsește scorburi corespunzătoare pentru 
cuibărit. 

7 Fotografii 

 
Upupa epops (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
1 Specia Upupa epops, cod Natura 2000: A232 
2 Informaţii specifice 

speciei 
Preferă locurile calde și uscate din regiuni colinare până în depresiunile 
munţilor, unde pe lângă copaci găsește pereţi sau stânci verticale. 
Cuibărește în scorburi din habitatele deschise și semideschise, precum 
livezi și vii cultivate în mod tradițional, zone de agricultură extensivă, 
totodată și în arbori singuratici, grupuri izolate sau aliniamente de 
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copaci de-a lungul pământurilor arabile sau al pășunilor 
3 Statutul de prezenţă 

[temporal] 
• Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 

protejată pentru reproducere) 
4 Statutul de prezenţă 

[spaţial] 
• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

Prezența speciei este remarcată în zonele agricole, mai ales în imediata 
vecinătate a localităților. 

9 Distribuţia speciei 
[harta distribuţiei] 

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele de 
informaţii 

A se vedea Capitolul Bibliografie 

 

Vanellus vanellus 

A. Date generale ale speciei: date general valabile pentru specia respectivă indiferent de 
locul în care aceasta este întâlnită/semnalată  

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

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

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

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

7 Fotografii 

 
Vanellus vanellus (Foto ACDB) 

 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice 
speciei în cadrul ariei naturale protejate 

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

speciei 
Poate fi întâlnită pe pajiști umede naturale sau în fânețe cu suprafețe 
fără vegetație. Poate fi găsit și pe terenuri mlăștinoase sau terenuri 
agricole. 

3 Statutul de prezenţă 
[temporal] 

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

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

4 Statutul de prezenţă 
[spaţial] 

• Larg răspândită 

5 Statutul e prezenţă 
[management] 

• Nativă 

6 Abundenţă  • Prezență certă 
7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 
• octombrie 2017 – martie 2019 

8 Distribuţia speciei 
[interpretare] 

La nivelul ariei naturale protejate prezența speciei este notată în 
diferite zone, pe toată suprafața acestuia. Specia preferă totuși zonele 
de băltire a apei din terenurile agricole, sau terenurile 
mlăștinoase/zonele acvatice temporare. 

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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3. PLAN DE MONITORIZARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI 

 

 Planurile de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar reprezinta instrumente 
de planificare a activitatilor de monitorizare a acestora. 

Planul de monitorizare se bazeaza pe metodologia propusa pentru fiecare specie si are 
drept scop stabilirea locatiilor (localitatilor) in care se propune monitorizarea speciei, numarul 
transectelor sau suprafetelor de proba, dupa caz, luand in considerare distributia, suprafata 
ocupata, fragmentarea, presiunile si amenintarile, vulnerabilitatea, precum si variabilitatea 
ecologica a speciilor la nivelul sitului ariei naturale protejate, astfel incat datele colectate sa fie 
relevante pentru fiecare specie. 

Monitorizarea speciilor de pasari va avea drept punct de pornire (stare de referinta), 
rezultatele activitatilor de inventariere-cartare. Prin compararea acestora cu rezultatelor ulterioare 
ale activitatilor de monitoring se poate constata evolutia in timp a starii de conservare a unei 
specii, la nivelul unui unei arii naturale protejate. Astfel, se poate constata mentinerea, 
imbunatatirea sau degradarea statutului de conservare pentru speciile de pasari la o anumita scara 
de timp. 

Monitorizarea speciilor de pasari, pe langa informatiile pe care le ofera despre starea lor 
de conservare sau despre rezultatul diferitelor masuri de management activ, face posibila si 
identificarea timpurie a unor tendinte dinamice, avand un rol important in predictia modificarilor 
structurale si functionale, fapt ce permite luarea unor masuri, in timp util, pentru conservarea 
acestora. Cunoasterea bazata pe informatiile obtinute in cadrul programelor de monitorizare 
asigura o mai buna intelegere a problematicii analizate, fapt ce determina o imbunatatire a 
sanselor ca deciziile luate sa fie bine documentate si corecte. Pe langa aplicatiile practice, 
monitorizarea are si o importanta teroretica, informatiile obtinute avand un rol deosebit de 
important in descifrarea legitatilor care determina structura, functiile si dinamica ecosistemelor.  

 
Planul de monitorizare a speciilor de pasari din ariile naturale protejate vizate de proiect 

 
Scopul Planului de monitorizare: Identificarea prezentei unei specii, estimarea densitatii si 
abundentei relative a acesteia in sit, aprecierea calitatii habitatului favorabil speciei si 
identificarea activitatilor antropice cu impact potential asupra speciei. 
 
Justificarea: Pentru luarea de decizii documentate de management in scopul mentinerii sau 
refacerii starii de conservare favorabile a unei specii, este necesara obtinerea de informatii care sa 
permita identificarea schimbarilor in ceea ce priveste distributia speciei in aria vizata, starea 
populatiei speciei, starea habitatului speciei si perspectivele viitoare ale speciei in aria vizata. 
Planul de monitorizare a speciilor de pasari este necesar sa includa:  
- lista, localizarea si descrierea habitatelor selectate pentru monitorizare (aceasta se va intocmi 

si actualiza dupa finalizarea inventarierii ariilor);  
- frecventa de prelevare/monitorizare;  
- speciile ce urmeaza a fi monitorizate precum si parametrii individuali si populationali ce 

urmeaza fi masurati, inclusiv efortul minim de captura necesar si metodologia recomandata;  
- parametrii de biotop ai habitatelor preferate de speciile vizate si frecventa lor de determinare;  
- modelul fiselor de teren;  
- recomandari privind modul de analiza a datelor. 
Speciile de pasari pentru care se vor realiza Planuri/Protocoale de monitorizare, sunt cele pentru 
care se va realiza si inventarierea-cartarea, prezentate in cadrul Formularelor standard ale ariilor 
naturale protejate. 
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3.1. Protocol de monitorizare pentru speciile caracteristice zonelor agricole 

 

A) Metodologia de monitorizare pentru speciile de pasari caracteristice zonelor agricole 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor  
Alauda arvensis, Anthus campestris, Delichon urbica, Galerida 

cristata, Lanius collurio, Lanius minor, Merops apiaster, Miliaria 

calandra, Oenanthe oenanthe, Sturnus vulgaris, Upupa epops 
2. Denumirea populara 

a speciilor 
Ciocârlie de câmp, fâsă de câmp, lăstun de casă, ciocârlan, 
sfrâncioc roșiatic, sfrâncioc cu frunte neagră, prigorie, presură 
sură, pietrar sur, graur, pupăză 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

2 iesiri obligatorii conform metodologiei: prima in perioada 15 
aprilie - 15 mai, a doua in perioada 16 mai - 15 iunie In ambele 
ocazii, numaratoarea pasarilor se va incepe cat mai devreme 
(incepand cu ora 5 dimineata) si se va termina inainte de ora 10 
dimineața, deoarece pasarile sunt mai active in aceasta perioada a 
zilei. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat Spații deschise cu alternanțe ale terenurilor cultivate cu tufarișuri 
și pajiști. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări pentru 
care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea 
Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren (octombrie 
2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru fiecare specie în 
parte. 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

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

9. Sursele de informatii - Papadopol A. 1965. Studii asupra omitofaunei Iezerului Calarasi 
si Sud-Vestul Balții Borcea (Balta lalomiței), Travaux du 
Museurn d’Histoire Narurelle "Grigore Antipa''. Vol. V, pp. 347-
380 

- Onea N., 2001a, Caracterizarea avifaunei acvatice din zona 
stepelor naturale si a Luncii Dunarii. Analele Brailei, Nr. 4, p. 
367- 380 

- Onea N., 2007, Avifauna acvatica din zona Dunarii de Jos intre 
Calarași și Galați, Acta Musei Tutivensis, Barlad 

- Onea N., 2002. Pasari migratoare si sedentare din zona inundabila 
a Braila - Galați (nepublicat) 

- Onea N .. 2002. Ecologia si etologia pasarilor de apa din Insula 
Mica a Brailei. Ed. lstros - Muzeul Brailei1 

- Pocora Viorel, Ion Constantin, Ifrim Irina, 2007 (abstract) - The 
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passerines migrations on the sarmatic – maritim and pontic routes 
in Dobrogea (East of Romania). 2nd International Eurasian 
Ornithology Congress, pag. 92 – 93, Antalya, Turcia. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce 
vor fi urmariti  

Numarul total de exemplare observate, separat pe fiecare dintre 
cele 2 ieșiri; se vor lua in calcul doar exemplarele inregistrate in 
categoriile de distanța (fara ”in zbor”). 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:  
Scopul metodologiei: 

Scopul principal al programului de monitorizarea este inregistrarea tuturor speciilor de pasari 
caracteristice zonelor agricole și a efectivelor acestora in patratele selectate și parcurse in cadrul 
celor doua ieșiri pe teren. Datele sunt folosite la ințelegerea schimbarilor manifestate de 
populatiile pasarilor clocitoare comune si pentru evaluarea efectivelor populatiilor acestora pe 
teritoriul fiecarei arii naturale protejate. 
 
Specii vizate: 

Specii de pasari comune diurne, raspandite in densitate mare sau medie in habitate terestre (in 
special habitate agricole, paduri și localitați). 
 
Metodologie: 

In cazul speciilor comune, selectarea locațiilor de evaluare/monitorizare a fost făcută prin metoda 
aleatorie stratificata (stratified random sampling design).  
Unitatea de baza pentru evaluarea speciilor in cazul acestei metodologii este punctul (point 
monitoring). In cadrul ariei naturale protejate a fost selectat un numar de 2 puncte de 
monitorizare. 
Patratele au fost distribuite pentru a acoperi echitabil toate clasele de habitate la nivel de arie 
protejata, avand și o distribuție altitudinala cat mai larga, astfel incat sa fie acoperite toate 
speciile vizate. 
Observatorii vor avea la ei câte o harta satelitara si o harta topografica pentru orientare. 
Inaintea inceperii numaratorii propriu-zise, observatorul petrece o jumatate de zi in teren pentru 
alegerea punctelor si cartarea habitatelor. Folosind harțile primite, localizeaza cele 2 puncte cu 
ajutorul unui aparat GPS (Global Positioning System). La fiecare punct ales se face si o schita in 
„Jurnalul de teren”, indicandu-se marimea si tipul habitatelor principale prezente in interiorul 
cercurilor de observatie, folosind categoriile si prescurtarile din Formularul de habitate. Aceste 
limite estimative ale habitatelor sunt trecute si in al doilea „Jurnal de teren”. Se recomanda 
localizarea distantei de 50 si 100 m de la punctul de observare cu ajutorul unor obiecte de 
referinta precum copaci singuratici, tufisuri, cladiri, garduri. Cele 2 puncte au fost alese in locuri 
accesibile si nu in gradini, mijlocul unui lac, pante abrupte, pietroase etc. Metoda de numarare a 
pasarilor este foarte simpla. La fiecare punct, timpul de observare este de exact 5 minute și se 
noteaza speciile identificate si numarul de exemplare auzite in jurul punctului in trei categorii: 

1. in interiorul cercului cu raza de 100 de m, exemplare de pasari așezate pe pamant, pe 
vegetatie sau coborand din zbor in perioada observatiei. Se noteaza si pasarile care se afla mai 
mult timp in zbor deasupra cercului studiat deoarece sunt asociate intr-o anumita masura cu 
habitatele existente (de exemplu, ciocarlia de camp cantand in zbor nuptial, sau un sfrancioc 
rosiatic coborand pe pamant dupa prada). Pasarile vor fi notate in doua categorii de distanta (0-50 
si 50- 100 de metri) si vor fi trecute numai in categoria unde au fost vazute sau auzite prima data. 
Observatiile se vor trece direct pe foaie, aproximativ in locul unde au fost observate; 

2. pasari care zboara peste aria observata, fara a cobori; 
3. pasari observate in afara cercului de 100 de metri. 

Denumirea speciilor se prescurteaza. 
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Observatorul, care va sta 5 minute fara intrerupere in mijlocul cercului, poate sa foloseasca 
binoclul, dar in nici un caz nu se va misca in interiorul cercului. 
Din fiecare punct se vor face fotografii in directia Nord, Est, Sud, Vest (dimineata, in timpul 
observatiilor). Fotografiile se fac cu distanta focala cat mai mica (adica o deschidere larga), cu 
rezolutie buna. Se recomanda notarea imediata pe teren a numarului fotografiilor. De fiecare data 
fotografiile vor fi realizate in sensul acelor de ceasornic, incepand cu Nord. Daca terenul  
permite, distanta intre cele doua puncte va fi parcursa cu bicicleta sau masina. 
Este important ca observatorul sa efectueze observatiile singur! Daca, eventual, sunt doua sau 
mai multe persoane pe teren, trebuie notate numai pasarile observate de o singura persoana. 
Prezența mai multor persoane poate deranja pasarile si poate influența rezultatul numaratorii. 
Speciile de pasari observate in patratul de monitorizare in timpul deplasarii de la un punct la altul 
si care nu vor fi notate in cele 5 minute de observatie la punctele selectate, se vor trece separat in 
paginile goale din jurnal. Astfel se va crea o lista mai cuprinzatoare de specii și exemplare din 
patratul vizitat. 
Aparatul GPS se va folosi pe tot parcursul vizitelor in teren, inclusiv la prima ieșire de 
recunoaștere (cu setarea de inregistrare a track-ului pornita). Setarile recomandate (pe aparatele 
Garmin, cele mai raspandite) sunt: bifarea optiunii „Wrap when full”, metoda de inregistrare pe 
distanta la cea mai mica valoare posibila (intre 3-10 metri), optiunea „Log track to data Card” 
bifata. Datele inregistrate de GPS pot fi copiate cel mai usor folosind programul Mapsource. 
Pentru harta de fundal se recomanda hartile gratuite accesibile pe pagina openmaps.eu.  
In caz de vreme ploioasa si/sau cu vant puternic este mai bine ca observatiile sa fie amanate 
pentru o alta zi. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari se vor aplica protocoale de monitorizare, conform 
urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare a speciilor de pasari caracteristice zonelor agricole 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea 
spatiala a acestora. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

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

4. Frecventa 
monitorizarii 

Bianuala, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specficate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / om 
necesare 

Minim 3 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

Model tabel  monitorizare 

Locația 
 

Specia 
Data  Ora  

Nr. 
exemplare 

Condiții 
atmosferice 

Observații 
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3.2. Protocol de monitorizare pentru aglomerările de iarnă ale păsărilor acvatice (cu 
excepția speciilor de gâște) 

 

A) Metodologia de monitorizare  
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, 

Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, 
Ardea cinerea, Ardea purpurea, Aythya ferina, Aythya 

fuligula, Aythya nyroca, Cygnus Cygnus, Cygnus olor, 

Egretta alba, Egretta garzetta, Fulica atra, Gallinula 

chloropus, Gavia arctica, Larus cachinnans, Larus 

melanocephalus, Larus ridibundus, Nycticorax nycticorax, 

Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Tachybaptus 

ruficollis, Tadorna tadorna 
2. Denumirea populara a 

speciilor 
Rață sulițar, rață lingurar, rața mică, rață fluierătoare, rață 
mare, rață cârâitoare, rață pestriță, stârc cenușiu, starc roșu, rață 
cu cap castaniu, rață roșie, lebada de iarna, lebada de vara, 
egreta mare, egreta mica, lișiță, gainușa de balta, rață moțată, 
cufundar polar, pescaruș de Marea Caspica, pescaruș cu cap 
negru, pescaruș razator, starc de noapte, cormoran mare, 
cormoran mic, corcodel mic, călifar alb 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale 
speciei (pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea de iarnă a păsărilor acvatice se va realiza în 
perioada 10-20 ianuarie. În ceea ce privește perioada din zi, 
monitorizarea se va efectua între orele 9 și 16 când lumina 
suficientă permite o bună identificare a speciilor și o 
numărătoare precisă. Nu se recomandă ca monitorizarea să fie 
efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în perioade cu ceață 
densă, cer acoperit, ninsoare sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile 
de monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor 
fixe sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță 
acceptabilă față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi 
alese puncte suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în 
zonele cu apă curgătoare unde observatorul va parcurge liniar 
un traseul în lungul apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul ariei 
naturale protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări 
pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 
Valea Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren 
(octombrie 2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru 
fiecare specie în parte. 

7. Distributia  speciei [harta 
distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul 
ariei naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 
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8. Fotografii Fotografii ale speciilor se regăsesc la Descrierea generală a 
fiecărei specii, tabel A, punctul 7 

9. Sursele de informatii - Alsfeld, A.J., Bowman, J.L., Deller-Jacobs, A. (2010): The 
influence of landscape composition on the biotic community 
of constructed depressional wetlands. Restoration Ecology 
18: 370-378. 

-   Barnagaud, J.Y., Devictor, V., Jiguet, F., Barbet-Massin, M., 
Le Viol, I. (2012): Relating habitat and climatic niches in 
birds. PloS ONE 7(3):  
e32819.doi:10.1371/journal.pone.0032819 

- Ciochia, V. (1992): Păsările clocitoare din România. Editura 
Științifică, București. 

- Fourcade, Y., Engler, J.O., Rödder, D., Secondi, J. (2014): 
Mapping species distribution with MAXENT using a 
geographically biased sample of presence data: a 
performance assessment of methods for correcting sampling 
bias. Plos ONE 9(5): e97122, 
doi:10.1371/journal.pone.0097122 

- Hunter, P. (2007): The human impact on biological 
diversity. How species adapt to urban challenges sheds light 
on evolution and provides clues about conservation. EMBO 
Reports 8 (4): 316-318. 

- Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P.(2002): Atlasul 

provizoriu al păsărilor clocitoare din România. Publicațiile 
Societății Ornitologice Române, Nr. 2, Cluj-Napoca. 

- Nichols, J.D. (2000): Monitoring is not enough: on the need 
for a model-based approach to migratory bird management. 
U.S. Forest Service, Rocky Mountain Research Station, 
Ogden, USA, 281 pp. 

10. Indicatorul/Indicatorii de 
monitorizare ce vor fi 
urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Inventarierea populaţiilor care migrează sau iernează poate să ne indice câteva fenomene 
foarte importante. În sezonul hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu 
hrană abundentă sau unde găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care 
în sezonul de cuibărit sunt dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În 
continuare sunt prezentate succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.  
 
Alegerea punctelor de observare 

Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să 
permită o vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra 
locului de înnoptare a gâștelor și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de 
observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între 
observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. 
Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
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Pentru speciile acvatice care iernează în aria naturală protejată sau în imediata vecinătate a 
acesteia, au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru 
speciile vizate.  
 
Aplicarea metodologiei 

Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de 
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează în intervalul orar  9-16 în perioada 10 
- 20 ianuarie, când lumina suficientă permite o bună identificare a speciilor și o numărătoare 
precisă.  

Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, 
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de 
preferat ca numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și 
direcția de zbor. 

Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este 
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze 
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile. 

Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 

Metoda aleasă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Punctele 
fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu selectarea 
habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o 
distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat 
utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a 
fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață 
acvatică. 

Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor 
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă. 
Pe malul Mostiștei se poate realiza un transect care să permită identificarea păsărilor care 
folosesc aria naturală protejată și vecinătatea acesteia în timpul sezonului hiemal. 
 
Înregistrarea datelor 

Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se 
va realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor 
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod 
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași. 

Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât 
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 

Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate 
aplica metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără 
toți indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de 
păsări și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această 
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metodă este de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, 
ea urmând a fi aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariei vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B)  Planul de monitorizare pentru aglomerările de iarnă ale păsărilor acvatice (cu excepția 

speciilor de gâște) 
Nr Informatie/ 

Atribut 
Descriere 

1. Stabilirea locatiilor 
de monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadel

e de monitorizare 
10-20 ianuarie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
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- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

 

3.3.Protocol de monitorizare a speciilor de gâște ce iernează în aria naturală protejată și 
imediata vecinătate a acesteia 

 
A) Metodologia de monitorizare a speciilor de gâște 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Anser albifrons, Branta ruficollis 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

garlița mare, gasca cu gat roșu 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale 
speciei (pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea de iarnă a păsărilor acvatice se va realiza prin 
două vizite pe lună în perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 
martie. În ceea ce privește perioada din zi, monitorizarea se va 
efectua între orele 06.45 și 9.30 când lumina suficientă permite 
o bună identificare a speciilor și o numărătoare precisă. Nu se 
recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu 
vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit, 
ninsoare sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile 
de monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor 
fixe sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă 
față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu 
apă curgătoare unde observatorul va parcurge liniar un traseul 
în lungul apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul ariei 
naturale protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări 
pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 
Valea Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren 
(octombrie 2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru 
fiecare specie în parte. 

7. Distributia  speciei [harta 
distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul 
ariei naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

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

9. Sursele de informatii   Papadopol A. 1965. Studii asupra omitofaunei Iezerului 
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Calarasi si Sud-Vestul Balții Borcea (Balta lalomiței), Travaux 
du Museurn d’Histoire Narurelle "Grigore Antipa''. Vol. V, pp. 
347-380 
  Onea N., 2001a, Caracterizarea avifaunei acvatice din zona 
stepelor naturale si a Luncii Dunarii. Analele Brailei, Nr. 4, p. 
367- 380 
  Onea N., 2007, Avifauna acvatica din zona Dunarii de Jos 
intre Calarași și Galați, Acta Musei Tutivensis, Barlad 
  Onea N., 2002. Pasari migratoare si sedentare din zona 
inundabila a Braila - Galați (nepublicat) 
  Onea N .. 2002. Ecologia si etologia pasarilor de apa din 
Insula Mica a Brailei. Ed. lstros - Muzeul Brailei2 
  Pocora Viorel, Ion Constantin, Ifrim Irina, 2007 (abstract) - 
The passerines migrations on the sarmatic – maritim and pontic 
routes in Dobrogea (East of Romania). 2nd International 
Eurasian Ornithology Congress, pag. 92 – 93, Antalya, Turcia. 

10. Indicatorul/Indicatorii de 
monitorizare ce vor fi 
urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Inventarierea populaţiilor care migrează sau iernează poate să ne indice câteva fenomene 
foarte importante. În sezonul hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu 
hrană abundentă sau unde găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care 
în sezonul de cuibărit sunt dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În 
continuare sunt prezentate succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.  
 
Alegerea punctelor de observare 

Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să 
permită o vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra 
locului de înnoptare a gâștelor și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de 
observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între 
observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. 
Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
Pentru speciile acvatice care iernează în aria naturală protejată sau în imediata vecinătate a 
acesteia, au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru 
speciile vizate.  
 
Aplicarea metodologiei 

Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de 
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează dimineața în intervalul orar 6.30 și 
7.30 în perioada 1 noiembrie - 31 martie, fiind necesar ca observatorii să ajungă în locul de 
monitorizare înainte de răsăritul soarelui. 

Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, 
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de 
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preferat ca numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și 
direcția de zbor. 

Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este 
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze 
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile. 

Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 

Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Punctele 
fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu selectarea 
habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o 
distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat 
utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a 
fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață 
acvatică. 

Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor 
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă. 
Pe malul Mostiștei se poate realiza un transect care să permită identificarea păsărilor care 
folosesc aria naturală protejată și vecinătatea acesteia în timpul sezonului hiemal. 
 
Înregistrarea datelor 

Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se 
va realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor 
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod 
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași. 

Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât 
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 

Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate 
aplica metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără 
toți indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de 
păsări și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această 
metodă este de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, 
ea urmând a fi aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare a speciilor de gâște 

Nr Informatie/ 
Atribut 

Descriere 

1. Stabilirea locatiilor Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 174 
 

de monitorizare. principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. 
Zonele de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor 
habitatului preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea 
acestuia la nivelul ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil 
efectul de margine, astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si 
variabilitatea spatiala a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

1 noiembrie - 31 martie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a 

punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, 

imbracaminte calduroasa. 
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3.4.Protocol de monitorizare pentru speciile cuibăritoare caracteristice râurilor 

 

A) Metodologia de monitorizare pentru speciile cuibăritoare caracteristice râurilor 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Charadrius dubius, Riparia 

riparia 
 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

Fluierar de munte, pescarel albastru, prundăraș gulerat mic, 
lastun de mal 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Colectarea informațiilor presupune parcurgerea de transecte în 
lungul malurilor, iar acolo unde nu este posibil, din barcă. Este 
necesară realizarea de două activități, una în perioada 20 aprilie 
– 20 mai și una între 21 mai – 30 iunie, cu mențiunea că între 
cele două vizite trebuie păstrată o perioadă de minim 14 zile. Nu 
se recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu 
vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit sau 
precipitații abundente, respectiv în perioade cu debit mărit al 
apelor. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor de 
repr și cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat Având în vedere cerințele de habitat ale speciilor, se vor număra 
toate găurile de cuibărit și notate coordonatele GPS ale acestora, 
respectiv realizate fotografii. 
Se vor mai colecta informații despre disponibilitatea habitatelor 
favorabile pentru instalarea cuiburilor (maluri cu înălțimea de 
0,5-1 m) și aspecte legate de gradul de acoperire cu vegetație. 

6. Populatia la nivelul ariei 
naturale protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări 
pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 
Valea Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren 
(octombrie 2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru 
fiecare specie în parte. 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

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

9. Sursele de informatii   Cummins, S., Fisher, J., McKeever, R.G., McNaghten, L., 
Crowe, O. (2010): Assessment of the distribution and 
abundance of Kingfisher Alcedo atthis and other riparian birds 
on six SAC river systems in Ireland. Report commissioned by 
the National Parks and Wildlife Service and prepared by 
BirdWatch Ireland 
  Heneberg, P. (2004): Soil particle composition of Eurasian 
Kingfishers (Alcedo atthis) nest sites. Acta Zoologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae 50 (3): 185-193. 
  Hürner, H., libois, R. (2005): Étude par radiopistage de la 
territorialité chez Martin-pêcheur (Alcedo atthis). Cas de deux 
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mâles voisins. Aves 42 (1-2): 135-148. Peris, S.J., Rodrigues, R. 
(1996): Some factors related to distribution by breeding 
Kingfisher (Alcedo atthis L.). Ekologia Polska, 44: 31-38. 
  Bryce, S.A., Hughes, R.M., Kaufmann, P.R. (2002): 
Development of a bird integrity index: using bird assemblages 
as indicators of riparian condition. Environmental Management 
30 (2): 294-310 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor fi 
urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

În vederea obținerii unor informații complete și complexe, este necesară parcurgerea unor 
transecte în lungul malurilor, preferabil din barcă sau de pe mal, în așa fel încât să poată fi 
identificate atât indivizi din speciile vizate cât și cuiburile acestora. 
Transectele au fost amplasate în zone cu favorabilitate și condiții de habitat corespunzătoare 
prezenței speciilor, în funcție de informațiile coletate în teren în cadrul studiilor de fundamentare 
a planului de management. 
În continuare sunt prezentate succint câteva metode de evaluare în sezonul de cuibărit.  
 
Alegerea perioadei de monitorizare 

Este necesar ca activitățile de teren să se desfășoare în două etape, prima în perioada 20 
aprilie-20 mai și a doua între 21 mai și 30 iunie, astfel încât să fie acoperită întreaga perioada de 
reproducere, atât cea de cuibărit cât și cea de creștere a puilor. 
 
Aplicarea metodologiei 

Este de preferat ca transectele să fie efectuate din barcă, însă în cazul în care acest lucru 
nu este posibil, transectele pot fi efectuate și de pe mal, cu condiția ca observatorul să se asigure 
de alegerea rutei celei mai potrivite pentru a putea observa atât cuiburile cât și indivizii din 
speciile vizate. 

Vor fi notate toate cuiburile identificate și toți indivizii observați cu diferențierea adulților 
de juvenili. În același timp se vor nota date despre habitatele existente și gradul de acoperire cu 
vegetație al malurilor. Toate cuiburile sau zonele cu colonii vor fi notate cu GPS-ul, în același 
timp fiin neceară și înregistrarea cu GPS-ul a transectului parcurs, astfel încât acesta să fie păstrat 
pe cât posibil pe parcursul mai multor ani de studiu, constribuind astfel la colectarea unor 
informații într-un mod standardizat. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda transectelor: 

Această metodă este potrivită pentru apele curgătoate în contextul speciilor vizate de 
metodologie. Trasectele propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod 
stratificat, cu selectarea habitatelor ripariene și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea 
au fost amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să 
fie ușor de realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea 
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transectelor a fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul corespunzător observării zonelor 
de mal unde pot fi prezente cuiburi sau speciile urmărite. 

Transectele au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor 
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă și 
de pe uscat. 
 
Înregistrarea datelor 

Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se 
va realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor 
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod 
standardizat, iar transcetele de monitorizare să fie aceleași. 

Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie.  
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare a speciilor cuibăritoare caracteristice râurilor 

Nr Informatie/ 
Atribut 

Descriere 

1. Stabilirea 
locatiilor de 
monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadel

e de monitorizare 
1. 20 aprilie-20 mai 
2. 21 mai-30 iunie 
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4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

3.5.Protocol de monitorizare pentru speciile cuibaritoare acvatice și palustre 

 

A) Metodologia de monitorizare a speciilor cuibăritoare acvatice și palustre 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor  
Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus, Actitis 

hypoleucos, Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Anas 

querquedula, Anas strepera, Ardea cinerea, Ardea purpurea, 
Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya nyroca, Botaurus 

stellaris, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, Cygnus olor, 

Egretta alba, Egretta garzetta, Fulica atra, Gallinula chloropus, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus ridibundus, 
Locustella luscinoides, Motacilla alba, Motacilla flava, 
Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 

pygmeus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Remiz 

pendulinus, Sterna hirundo, Tachybaptus ruficollis, Tadorna 

tadorna, Vanellus vanellus. 
2. Denumirea populara 

a speciilor 
lacar mare, lacar de lac, fluierar de mlaștina, pescarel albastru, rața 
caraitoare, rața mare, rața pestrița, starc cenușiu, starc roșu, starc 
galben, rața cu cap castaniu, rața roșietica, buhai de balta, prundaraș 
gulerat mic, chirighița cu obraz alb, lebada de vara, egreta mare, 
egreta mica, lișița, gainușa de balta, piciorong, starc pitic, pescaruș 
razator, grelușel de stuf, codobatură albă, codobatură galbenă, starc 
de noapte, cormoran mare, cormoran mic, starc lopatar, țiganuș, 
pițigoi de stuf, chira de balta, corcodel mic, califar alb, nagaț. 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Având în vedere diferențele între tipologiile de cuibărit ale fiecărei 
specii și diferențele între perioadele de reproducere ale fiecărei 
specii, este necesară realizarea de numărători în trei perioade 
respectiv 20 aprilie-mai, 15 mai-1 iunie și 10 iunie-20 iunie. 
Activitatea se va realiza între orele 5 și 9 am. 
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Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat Având în vedere cerințele de habitat ale speciilor vizate, 
numărătoarea se va realiza în zone palustre, iar evaluarea vizează 
numărul total de specii cuibăritoare acvatice sau dependente de 
zone acvatice. Alegerea suprafețelor de probă s-a făcut în mod 
stratificat, fiind selectate doar zone acvatice și imediata vecinătate a 
acestora. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări pentru 
care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea 
Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren (octombrie 
2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru fiecare specie în 
parte. 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

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

9. Sursele de informatii   Bryce, S.A., Hughes, R.M., Kaufmann, P.R. (2002): Development 
of a bird integrity index: using bird assemblages as indicators of 
riparian condition. Environmental Management 30 (2): 294-310. 
  Saab, V. (1999): Importance of spatial scale to habitat use by 
breeding birds in riparian forests: a hierarchical analysis. 
Ecological Applications 9: 135-151. 
  Brandolin, P.G., Bledinger, P.G. (2014): Effect of habitat and 
landscape structure on waterbird abundance in wetlands. Wetlands 
Ecology and Management. doi:10.1007/s11273-015-9454-y. 
  Broadmeadow, S., Nisbet. T.R. (2004): The effects of riparian 
forest management of the freshwater environment: a literature 
review of best management practice. Hydrology and Earth System 
Sciences 8(3): 286-305 
  Chettibi, F., Aberkane, M., Draidi, K., Bakhouche, B., Guerguebe, 
L., Bouslama, Z., Houhamdi, M. (2014): Breeding ecology of water 
birds in Echatt (Numidia, north-eastern Algeria). Annals of 
Biological research 5(4): 27-31. 
  Ciochia, V. (1992): Păsările clocitoare din România. Editura 
Științifică, București. 
  Czembor, C.A., Morris, W.K., Wintle, B.A., Vesh, P.A. (2011): 
Quantifying variance components in ecological models based on 
expert opinion. Journal of Applied Ecology 48: 736-745. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce 
vor fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Metodologia presupune numărarea în puncte fixe a exemplarelor speciilor acvatice sau 
dependente de zonele acvatice, punctele fiind prestabilite. În același timp, scopul activității este 
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de a evalua numărul total de perechi cuibăritoare pentru fiecare specie acvatică sau care 
utilizează zonele acvatice din punctul de monitorizare. 
 
Alegerea punctelor de observare 

Selectarea suprafețelor de probă în scopul monitorizării a fost inițial realizată în mod 
stratificat prin excluderea oricăror alte zone cu excepția celor acvatice și imediata vecinătate a 
acestora. Este indicat ca punctele de monitorizare să rămână neschimbate pe perioade lungi de 
timp, însă în funcție de experiențele observatorilor, locația acestora poate fi modificată după 
primul an de studiu, cu condiția ca aceatsa să nu mai fie modificată din motive subiective. 
 
Aplicarea metodologiei 

Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de 
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează dimineața în intervalele datelor: 20 
aprilie-mai, 15 mai-1 iunie și 10 iunie-20 iunie. Activitatea se va realiza între orele 5 și 9 am, 
fiind necesar ca observatorii să ajungă în locul de monitorizare înainte de răsăritul soarelui. 
 

Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, 
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de 
preferat ca numărătorile să se facă cuantificând atât păsările văzute, cât și cele auzite cu condiția 
evitării dublei numărători. În același timp se va evita folosirea de chemători sau redarea unor 
sunete de păsări în scopul provocării unui răspuns. 

Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii păsărilor în zbor, este 
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze 
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 

Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile, bălțile și apele 
curgătoare. Punctele fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod 
stratificat, cu selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea 
au fost amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să 
fie ușor de realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea 
punctelor fixe a fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată 
întreaga suprafață acvatică. 

Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor 
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.  
 
Înregistrarea datelor 

Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se 
va realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor 
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod 
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași. 

Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 181 
 

vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât 
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariei vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare a speciilor cuibăritoare acvatice și palustre 

Nr Informatie/ 
Atribut 

Descriere 

1. Stabilirea locatiilor 
de monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 

2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

20 aprilie-mai, 15 mai-1 iunie și 10 iunie-20 iunie. Activitatea se va 
realiza între orele 5 și 9 am 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 3 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 3 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
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- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

 

3.6. Protocol de monitorizare a speciei Ciconia ciconia (barza alba) 

 
A) Metodologia de monitorizare a speciei Ciconia ciconia 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Ciconia ciconia 
 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

Barză albă 
 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea berzelor se va realiza printr-o sigură vizită 
realizată în perioada 20 iunie – 31 iulie. În ceea ce privește 
perioada din zi, monitorizarea se va efectua la orice oră. Nu se 
recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu 
vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit, 
precipitații abundente. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor 
fixe sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă 
față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă 
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar un traseul în 
lungul apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul ariei 
naturale protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări 
pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 
Valea Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren 
(octombrie 2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru 
fiecare specie în parte. 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

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

9. Sursele de informatii   Papadopol A. 1965. Studii asupra omitofaunei Iezerului 
Calarasi si Sud-Vestul Balții Borcea (Balta lalomiței), Travaux 
du Museurn d’Histoire Narurelle "Grigore Antipa''. Vol. V, pp. 
347-380 
  Onea N., 2001a, Caracterizarea avifaunei acvatice din zona 
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stepelor naturale si a Luncii Dunarii. Analele Brailei, Nr. 4, p. 
367- 380 
  Onea N., 2007, Avifauna acvatica din zona Dunarii de Jos intre 
Calarași și Galați, Acta Musei Tutivensis, Barlad 
  Onea N., 2002. Pasari migratoare si sedentare din zona 
inundabila a Braila - Galați (nepublicat) 
  Onea N .. 2002. Ecologia si etologia pasarilor de apa din Insula 
Mica a Brailei. Ed. lstros - Muzeul Brailei 
  Pocora Viorel, Ion Constantin, Ifrim Irina, 2007 (abstract) - 
The passerines migrations on the sarmatic – maritim and pontic 
routes in Dobrogea (East of Romania). 2nd International 
Eurasian Ornithology Congress, pag. 92 – 93, Antalya, Turcia. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor fi 
urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Colectarea informațiilor este necesar a fi realizată într-un mod standardizat astfel încât 
datele să poată fi centralizate într-un mod unitar. Se vor utiliza metoda folosite atât pe plan 
național cât și internațional prin numărarea atât a adulților cât și a puilor, aceștia din urmă fiind 
suficient de mari încât să poate fi observați în cuiburi. 
 
Alegerea punctelor de observare 

Pentru numărătorile efectuate la cuiburi, se vor parcurge străzile satelor din vecinătatea 
sitului astfel încât să fie identificate toate cuiburile și numărați toți indivizii din specia Ciconia 
ciconia. 

În ceea ce privește monitorizarea indivizilor aflați în migrație și a zonelor de hrănire din 
sit utilizate de specie, se vor efectua transecte și observații din punct fix. Pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să permită o vizibilitate de până 
la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra locului de hrană a berzelor și a 
direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de observație trebuie să fie amplasate pe 
cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între observator și păsări să nu existe bariere 
vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. Nu în ultimul rând, accesul la punctele 
de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
 
Aplicarea metodologiei 

Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de 
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează pe tot parcursul zilei, perioada 20 
iunie – 31 iulie, fiind necesar ca observatorii să ajungă în locul de monitorizare înainte de 
răsăritul soarelui. 

Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, 
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de 
preferat ca numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și 
direcția de zbor. 

Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este 
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze 
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile. 
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Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 

Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. 
Transectele propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu 
selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost 
amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor 
de realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea 
punctelor fixe a fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată 
întreaga suprafață acvatică. 

Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor 
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.  
 
Înregistrarea datelor 

Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se 
va realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor 
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod 
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași. 

Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât 
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 

Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate 
aplica metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără 
toți indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de 
păsări și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această 
metodă este de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, 
ea urmând a fi aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariei vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare a speciei Ciconia ciconia 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadele 
de monitorizare 

20 iunie - 31 iulie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

 

3.7.Protocol de monitorizare pentru speciile rapitoare de zi  

 

A) Metodologia de monitorizare pentru speciile de răpitoare de zi  
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Falco subbuteo, Falco 

tinnunculus. 
2. Denumirea populara a 

speciilor 
Șerpar, erete de stuf, șoimul randunelelor, vanturel roșu. 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 
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4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Observatorul trebuie să caute activ păsările răpitoare și berzele 
negre aflate în zbor sau așezate, timp de 2 ore. Observațiile trebuie 
să fie efectuate în intervalul 15 iunie – 25 august. Este de preferat 
ca monitorizarea să se realizeze între orele 10 și 12 am, respectiv 15 
și 16 pm, însă acest interval poate fi extins între orele 9 am și 18 
pm. 
Nu se recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu 
vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit sau 
precipitații abundente. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe 
sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă față 
de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă 
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar un traseul în lungul 
apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale protejate 
sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări pentru care a fost 
desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea – Date 
rezultate în urma activităților de teren (octombrie 2017 – martie 
2019)” - date disponibile pentru fiecare specie în parte. 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

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

9. Sursele de informatii   Prugh, L.R., Hodges, K.E., Sinclair, A.R.E., Brashers, J.S. (2008): 
Effect of habitat area and isolation on fragmented animal 
populations. Proceedings of the National Academy of Sciences 105: 
20770-20775. 

  Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an 
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a 
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3): 89-
97. 

  Park, I.W., Tonkyn, D.W. (2015): How many species are there? 
Determining species richness. Teaching Issues and Experiments in 
Ecology 10: 1-31. 

  Opdam, P., Foppen, R., Reijnen, R., Schotman, A. (1995): The 
landscape ecological approach in bird conservation: integrating the 
metapopulation concept into spatial planning. Ibis 137: 139-146. 
Nichols, J.D. (2000): Monitoring is not enough: on the need for a 
model-based approach to migratory bird management. U.S. Forest 
Service, Rocky Mountain Research Station, Ogden, USA, 281 pp. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 
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Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Estimarea populațiilor speciilor de păsări răpitoare de zi și a berzei negre sunt acțiuni 
necesare pentru aflarea tendinței populaționale pe termen lung a speciilor de păsări vizate în 
contextul unui management orintat către menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a 
speciilor de păsări. 
Metodologia presupune monitorizarea din puncte fixe prestabilite în care observatorii trebuie să 
caute activ speciile de păsări aflate în zbor sau așezate pentru o perioadă de timp de apriximativ 3 
ore. 
 
Alegerea punctelor de observare 

Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să 
permită o vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra 
culoarelor de zbor și a direcției din care acestea păsările sau în care pleacă. Punctele de 
observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între 
observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. 
Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 
În stabilirea punctelor de monitorizare s-a ținut cont de densitatea relativă a speciilor conform 
informațiilor colectate în cadrul activităților de teren, dar și a disponibilității de habitate 
favorabile. 
 
Aplicarea metodologiei 

Observațiile trebuie efectuate în intervalul 15 iunie – 25 august, iar ca perioadă a zilei în 
intervalul orar 9-18, fiind de preferat ca activitatea să se desfășoare între orele 10 și 12 și 15 și 
16. 

Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, 
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de 
preferat ca numărătorile să se facă notând înălțimea aproximativă și direcția de zbor. 

Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este 
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze 
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile. 

Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 

Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Punctele 
fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu selectarea 
habitatelor optime și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o 
distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat 
utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a 
fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață a 
terenului. 

Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor 
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.  
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Înregistrarea datelor 
Locația punctului de observație va fi cea stabilită în metodologie, fiind posibilă 

schimbarea acesteia doar în cazuri precum restricționarea accesului sau atunci când observatorii 
argumentează științific necesitatea schimbării locațiilor. punctelor de observații. 

Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se 
va realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor 
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod 
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași. 

Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât 
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 

Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate 
aplica metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără 
toți indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de 
păsări și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această 
metodă este de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, 
ea urmând a fi aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariei vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare pentru speciile de răpitoare de zi  

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Stabilirea locatiilor 

de monitorizare. 
Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea 
spatiala a acestora. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadele 

de monitorizare 
15 iunie – 25 august, iar ca perioadă a zilei în intervalul orar 9-18, 
fiind de preferat ca activitatea să se desfășoare între orele 10 și 12 și 
15 și 16 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

3.8. Protocol de monitorizare pentru pentru migrația păsărilor răpitoare, pelicanilor și 
berzelor 

 
A) Metodologia de monitorizare pentru migrația păsărilor răpitoare, pelicanilor și 

berzelor 

Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica a 

speciilor  
Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus 

cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, 
Haliaeetus albicilla, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus. 

2. Denumirea populara a 
speciilor 

șorecar mare, șerpar, erete de stuf, erete vanat, șoimuleț de iarna, 
șoim calator, șoimul randunelelor, vultur codalb, pelican creț, 
pelican comun. 
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3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea efectivelor speciilor de păsări răpitoare diurne, 
respectiv a berzelor și a pelicanilor, se efectuează în perioadele de 
migrație, primăvara între 10 martie și 20 mai și la sfârșitul 
verii/începutul toamnei în perioada 1 august - octombrie. În ceea 
ce privește perioada din zi, monitorizarea se va efectua între orele 
9 și 18. Nu se recomandă ca  monitorizarea să fie efectuată în zile 
cu vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit sau 
precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe 
sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă 
față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă 
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar un traseul în 
lungul apei curgătoare. 

6. Populatia la nivelul ariei 
naturale protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări pentru 
care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea 
Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren 
(octombrie 2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru fiecare 
specie în parte. 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

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

9. Sursele de informatii    Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la 
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie. 
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore 
Antipa” 7: 379-395. 
  Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field 
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal 
Geographical Society, London 
  Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating 
bird abundance: making methods work. Bird Conservation 
International (18): 91-108. 

  Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity. 
Diversity 2: 207-232. 
  Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul 

păsărilor clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian 

Breeding Birds. Second edition.). Publicațiile Societății 
Ornitologice Române, Nr. 16, Cluj-Napoca. 
  Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an 
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a 
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3): 89-
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97. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor fi 
urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Inventarierea populaţiilor care migrează poate să ne indice câteva fenomene foarte 
importante. În sezonul hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu hrană 
abundentă sau unde găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în 
sezonul de cuibărit sunt dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În 
continuare sunt prezentate succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.  
 
Alegerea punctelor de observare 

Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să 
permită o vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra 
locului de înnoptare a gâștelor și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de 
observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între 
observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. 
Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 

Pentru speciile acvatice care tranzitează aria naturală protejată sau imediata vecinătate a 
acesteia, au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru 
speciile vizate.  
 
Aplicarea metodologiei 

Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de 
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează în intervalul orar 9 și 18 în perioadele 
10 martie – 20 mai și 1 august – 15 octombrie. 

Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, 
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de 
preferat ca numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și 
direcția de zbor. 

Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este 
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze 
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile. 

Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda de monitorizare folosită: 

Punctele fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod 
stratificat, cu selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea 
au fost amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să 
fie ușor de realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea 
punctelor fixe a fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată 
întreaga suprafață acvatică. 
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Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor 
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă. 
Pe malul Mostiștei se poate realiza un transect care să permită identificarea păsărilor care 
folosesc aria naturală protejată și vecinătatea acesteia. 
 
Înregistrarea datelor 

Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se 
va realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor 
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod 
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași. 

Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât 
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 

Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate 
aplica metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără 
toți indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de 
păsări și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această 
metodă este de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, 
ea urmând a fi aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare pentru migrația păsărilor răpitoare, pelicanilor și berzelor 

Nr Informatie/ 
Atribut 

Descriere 

1. Stabilirea locatiilor 
de monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale 
speciilor vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele 
de monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului 
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul 
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, 
astfel incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala 
a acestora. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

3. Perioada/perioadel
e de monitorizare 

Intervalul orar 9 și 18 în perioadele 10 martie – 20 mai și 1 august – 

15 octombrie. 

 
4. Frecventa 

monitorizarii 
Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai 
sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
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3.9.Protocol de monitorizare pentru migratia speciilor acvatice 

 

A) Metodologia de monitorizare pentru migrația speciilor acvatice 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor  
Actitis hypoleucos, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, 

Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas 

strepera, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, 

Aythya nyroca, Aythya ferina, Aythya fuligula, Calidris 

minuta, Calidris temminckii, Chlidonias hybridus, Cygnus 

cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Fulica 

atra, Gavia arctica, Himantopus himantopus, Larus 

cachinnans, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, 

Limosa limosa, Numenius arquata, Nycticorax nycticorax, 

Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus 

pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis facinellus, Pluvialis 

apricaria, Sterna caspia, Sterna hirundo, Tachybaptus 

ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa 

glareola, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa 

stagnatilis, Tringa totanus, Vanellus vanellus. 
2. Denumirea populara a 

speciilor 
fluierar de munte, rața sulițar, rața lingurar, rața mica, rața 

fluieratoare, rața mare, rața caraitoare, rața pestrița, starc 

cenușiu, starc roșu, starc galben, rața roșietica, rața cu cap 

castaniu, rața moțata, fugaci mic, fugaci pitic, chirighița cu 

obraz alb, lebada de iarna, lebăda de vara, egreta mare, 

egreta mica, lișița, cufundar polar, piciorong, pescaruș de 

Marea Caspica, pescaruș cu cap negru, pescaruș razator, sitar 

de mal, culic mare, starc de noapte, cormoran mare, cormoran 

mic, batauș, starc lopatar, țiganuș, ploier auriu, pescarița 

mare, chira de balta, corcodel mic, califar alb, fluierar negru, 

fluierar de mlaștina, fluierar cu picioare verzi, fluierar de 

zavoi, fluierar de lac, fluierar cu picioare roșii, nagaț. 
3. Descrierea generala a 

speciei  
Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale 
speciei (pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea migrației speciilor vizate se va realiza prin două 
vizite în perioada cuprinsă între 20 februarie-30 mai și două 
vizite în perioada 15 iulie-15 decembrie. Nu se recomandă ca 
monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în 
perioade cu ceață densă, cer acoperit, ninsoare sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile 
de monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor 
fixe sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță 
acceptabilă față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi 
alese puncte suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în 
zonele cu apă curgătoare unde observatorul va parcurge liniar 
traseul în lungul apei curgătoare. 
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6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări 
pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 
Valea Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren 
(octombrie 2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru 
fiecare specie în parte. 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul 
ariei naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

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

9. Sursele de informatii   Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la 
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie. 
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore 
Antipa” 7: 379-395. 
  Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field 
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal 
Geographical Society, London 
  Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating 
bird abundance: making methods work. Bird Conservation 
International (18): 91-108. 

  Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity. 
Diversity 2: 207-232. 
  Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul 

păsărilor clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of 

Romanian Breeding Birds. Second edition.). Publicațiile 
Societății Ornitologice Române, Nr. 16, Cluj-Napoca. 
  Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as 
an important factor influencing the knowledge of bird diversity 
in a floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 
(3): 89-97. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce vor 
fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Inventarierea populaţiilor care migrează în areal poate să ne indice câteva fenomene 
foarte importante din punct de vedere al managementului ariei naturale protejate. În sezonul 
hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu hrană abundentă sau unde 
găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în sezonul de cuibărit sunt 
dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În continuare sunt prezentate 
succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.  
 
Alegerea punctelor de observare 

Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să 
permită o vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra 
locurilor de odihnă/hrană și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de 
observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între 
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observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice. 
Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil. 

Pentru speciile acvatice care se regăsesc în aria naturală protejată sau în imediata 
vecinătate a acesteia, au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial 
ridicat pentru acestea.  
 
Aplicarea metodologiei 

Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de 
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează în intervalul orar 9 și 18 prin minim 
două vizite în perioada 20 februarie – 30 mai și minim două vizite în perioada 15 iulie – 15 
decembrie. Este necesar ca vizitele să fie planificate în așa fel încât acestea să surpindă aspecte 
ale migrației prenupțiale, dar și postnupțiale, asftel acținile de monitorizare vor fi planificate la 
intervale de aproximativ o lună, fiind preferabil a fi realizate câte 3 vizite în perioada anterioară 
reproducerii și 3 vizite după finalizarea cuibăritului și creșterii puilor. 

Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo, 
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de 
preferat ca numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și 
direcția de zbor. 

Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este 
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze 
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile. 
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
 
Metoda selectată pentru monitorizare: 

Această metodă este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile. Punctele 
fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost alese într-un mod stratificat, cu selectarea 
habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost amplasate la o 
distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor de realizat 
utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea punctelor fixe a 
fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată întreaga suprafață 
acvatică. 

Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor 
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.  
 
Înregistrarea datelor 

Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se 
va realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor 
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod 
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași. 

Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total 
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o 
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât 
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate. 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 197 
 

Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate 
aplica metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără 
toți indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de 
păsări și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această 
metodă este de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, 
ea urmând a fi aplicată doar de personal cu experiență. 
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare pentru migrația speciilor acvatice 

Nr Informatie/ 
Atribut 

Descriere 

1. Stabilirea 
locatiilor de 
monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale speciilor 
vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele de 
monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului preferat al 
speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul ariei protejate), 
pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, astfel incat sa acopere 
cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala a acestora. 

2. Hartile 
asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perio

adele de 
monitorizare 

în intervalul orar 9 și 18 prin minim două vizite în perioada 20 februarie – 
30 mai și minim două vizite în perioada 15 iulie – 15 decembrie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 4 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai sus. 

5. Resursele 
umane 
necesare (nr. 
persoane) 

2 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de Minim 2 zile 
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zile / om 
necesare 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
 

3.10. Protocol de monitorizare pentru migrația speciilor cântătoare 

 

Metodologia de monitorizare pentru migrația speciilor cântătoare 
Nr Informatie/ Atribut Descriere 
1. Denumirea stiintifica 

a speciilor  
Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, 
Carduelis spinus, Locustella luscinioides, Motacilla alba, 
Motacilla flava, Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Upupa epops. 

2. Denumirea populara 
a speciilor 

Canepar, sticlete, florinte, scatiu, grelușel de stuf, codobatura alba, 
codobatura galbena, grangur, silvie porumbaca, pupaza. 

3. Descrierea generala a 
speciei  

Conform punctului nr. 4 din tabelul A. Date generale ale speciei 
(pentru fiecare specie tratată în prezentul studiu) 

4. Perioade importante 
pentru monitorizare 

Monitorizarea migrației speciilor cântătoare se va realiza prin două 
vizite, una în perioada cuprinsă între 1 martie – 15 mai și una în 
perioada 15 iulie – 15 noiembrie. Nu se recomandă ca 
monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în 
perioade cu ceață densă, cer acoperit, ninsoare sau precipitații. 
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va 
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și 
cartarea habitatelor. 

5. Cerinte de habitat În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de 
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe 
sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare 
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă 
față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte 
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu 
vegetație arbustivă/forestieră și cele de pășune unde observatorul 
va parcurge liniar un traseul prestabilit. 

6. Populatia la nivelul 
ariei naturale 
protejate. 

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale 
protejate sunt specificate în Tabelul 1 – “Speciile de păsări pentru 
care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea 
Mostiștea – Date rezultate în urma activităților de teren (octombrie 
2017 – martie 2019)” - date disponibile pentru fiecare specie în 
parte. 

7. Distributia  speciei 
[harta distributiei] 

Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei 
naturale protejate sunt ilustrate la Anexe 

8. Fotografii Fotografii ale speciilor se regăsesc la Descrierea generală a fiecărei 
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specii, tabel A, punctul 7 
9. Sursele de informatii   Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la 

migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie. 
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore 
Antipa” 7: 379-395. 
  Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field 
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal 
Geographical Society, London 
  Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating 
bird abundance: making methods work. Bird Conservation 
International (18): 91-108. 

  Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity. 
Diversity 2: 207-232. 
  Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul păsărilor 

clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian Breeding 

Birds. Second edition.). Publicațiile Societății Ornitologice 
Române, Nr. 16, Cluj-Napoca. 
  Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an 
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a 
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3): 89-
97. 

10. Indicatorul/Indicatorii 
de monitorizare ce 
vor fi urmariti  

Numărul total de exemplare observate, specia, tipul de habitat, 
modul observației, condiții meteo, nivelul de deranj antropic. 

 
 

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate: 

Metodologia selectată pentru monitorizarea migrației speciilor cântătoare are la bază 
metoda inelării. Această activitate se face în timpul migrației, primăvara sau toamna. Este de 
preferat să se realizeze câte o acțiune de inelare pentru fiecare perioadă  de pasaj (cel de 
primăvară și cel de toamnă). Metoda presupune amplasarea de plasa ornitologice și capturarea de 
păsări care sunt inelate și eliberate imediat în mediul natural. 
 
Alegerea punctelor de observare 

Metodologia se va aplica prin instalarea plaselor în locuri prestabilite și păstrarea acestor 
locații de captură pe perioade lungi de timp. În cazul în care este necesară schimbarea locațiilor 
de captură stabilite conform prezentei metodologii, experții pot alege alte stații de captură cu 
condiția ca noile amplasamente să fie păstrate și pentru activitățile viitoare din anii ce urmează. 
 
Aplicarea metodologiei 

Se vor colecta atât informații despre speciile identificate și sexul acestora, dar și 
măsurători biometrice ale indivizilor capturați.  
Toate informațiile colectate vor fi păstrate în baza de date a administratorului ariei naturale 
protejate, dar vor fi de asemenea transmise și către Centrala Ornitologică Română. 

La capturarea păsărilor se vor folosi doar metode care nu pun în pericol sănătoatea și 
integritatea corporală a păsărilor capturate, iar în același timp nu deteriorează habitatul în care se 
desfășoară activitatea. Păsările capturate nu vor fi ținute captive mai mult de două ore, fiind 
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necesară prezența mai multor experți responsabili cu captura și colectarea datelor. Totuși, 
păsările care vor fi capturate seara târziu, vor fi eliberate dimineața, nefiind oportună eliberarea 
acestora pe timpul nopții. 

Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții 
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise. 
Este indicat ca inelările să fie efectuate de două ori pe an.  

În activitatea de inelare, se va urmări determinarea cu exactitate a speciei, exceptând 
situațiile de hibrizi când se va nota doar genul și se va face mențiunea că pasărea este un hibrid. 
Ulterior determinării speciei, pasărea va fi inelată, iar seria inelului va fi notată în jurnalul de 
inelare. Inelul se va monta pe piciorul stâng al păsării, pe tars, în funcție de recomandările din 
literatura de specialitate cu privire la fiecare specie în parte (de exemplu la stârci sau limicole, 
inelul se montează pe tibie). În situațiile în care este captura un exemplar deja inelat, nu se 
demontează inelul vechi și nici nu se instalează alt inel, pasărea fiind eliberată după colectarea 
datelor biometrice (excepție făcând cazurile în care inelul este deteriorat sau în care acesta a 
provocat răni păsării/este montat necorespunzător). 

Nu se vor efectua acțiuni de captură în perioade cu vânt foarte puternic, temperaturi de 
peste 30 grade Celsius sau sub – 10 grade Celsius. În situația în care pasărea nu poate fi scoasă 
rapid din plasă (5-10 minute) sau dacă pasărea este într-o stare vizibil rea, trebuie tăiate firele 
plasei și eliberată imediat pasărea. Orice alt animal (de ex. lilieci) care se va prinde în plasă, va fi 
eliberat imediat.  
 
Planul de monitorizare 
Pentru monitorizarea speciilor de pasari vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru speciile 
listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel:  

 
B) Planul de monitorizare pentru migrația speciilor cântătoare 

Nr Informatie/ 
Atribut 

Descriere 

1. Stabilirea locatiilor 
de monitorizare. 

Speciile vor fi monitorizate in suprafete de probă ce vor acoperi 
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale speciilor 
vizate, asigurand astfel, reprezentativitatea necesara. Zonele de 
monitorizare au fost stabilite in interiorul limitelor habitatului preferat 
al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul ariei 
protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, astfel 
incat sa acopere cat mai bine distributia si variabilitatea spatiala a 
acestora. 
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2. Hartile asociate 
locatiilor de 
monitorizare 

 
3. Perioada/perioadel

e de monitorizare 
Două vizite, una în perioada cuprinsă între 1 martie – 15 mai și una în 
perioada 15 iulie – 15 noiembrie 

4. Frecventa 
monitorizarii 

Anuală, cu 2 iesiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai sus. 

5. Resursele umane 
necesare (nr. 
persoane) 

4 experți, pentru fiecare arie naturala protejata 

6. Numarul de zile / 
om necesare 

Minim 2 zile 

7. Echipamentul 
necesar 

- binoclu; 
- ceas; 
- determinator de pasari; 
- jurnal de teren (la prima iesire: Formular de selectare a punctelor); 
- harta patratului; 
- aparat GPS (track-log ON); 
- aparat foto; 
- busola (optional); 
- vestimentatie potrivita: incaltaminte impermeabila, imbracaminte 

calduroasa. 
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5. ANEXE – Hărți de distribuție ale speciilor de păsări 
 

 

Distribuția speciei Acrocephalus arundinaceus 
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Distribuția speciei Acrocephalus scirpaceus 
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Distribuția speciei Actitis hypoleucos 
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Distribuția speciei Alauda arvensis 
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Distribuția speciei Alcedo atthis 
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Distribuția speciei Anas acuta 
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Distribuția speciei Anas clypeata 

 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 211 
 

 

Distribuția speciei Anas crecca 
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Distribuția speciei Anas penelope 
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Distribuția speciei Anas platyrhynchos 
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Distribuția speciei Anas querquedula  
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Distribuția speciei Anas strepera 
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Distribuția speciei Anser albifrons 
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Distribuția speciei Anthus campestris 
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Distribuția speciei Ardea cinerea 
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Distribuția speciei Ardea purpurea 
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Distribuția speciei Ardeola ralloides 
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Distribuția speciei Aythya ferina 
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Distribuția speciei Aythya fuligula 
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Distribuția speciei Aythya nyroca 
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Distribuția speciei Botaurus stellaris 
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Distribuția speciei Galerida cristata 
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Distribuția speciei Gallinula chloropus 
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Distribuția speciei Lanius collurio 
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Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 265 
 

 

Distribuția speciei Locustella luscinoides 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 266 
 

 

Distribuția speciei Merops apiaster 
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Distribuția speciei Motacilla flava 
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Distribuția speciei Numenius arquata 
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Distribuția speciei Nycticorax nycticorax 
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Distribuția speciei Oenanthe oenanthe 
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Distribuția speciei Oriolus oriolus 
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Distribuția speciei Pelecanus crispus 
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Distribuția speciei Platalea leucorodia 
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Distribuția speciei Pluvialis apricaria 
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Distribuția speciei Riparia riparia 
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Distribuția speciei Hydroprogne (Sterna) caspia 
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Distribuția speciei Sterna hirundo 



Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor de păsări  din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 
 

- Raport final 2019 - 

Pagina 286 
 

 

Distribuția speciei Sturnus vulgaris 
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Distribuția speciei Vanellus vanellus 


